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Hoofdstuk 1
Artikel 1
1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

het Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening met identificatienummer
NL.IMRO.0034.OP5alg03-vg01 van de gemeente Almere;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5

aan-huis-verbonden beroep

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een
daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch,
paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en
de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie
behouden en herkenbaar blijft en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de woonfunctie
in overeenstemming is;
1.6

agrarisch bedrijf

een grond gebonden bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen
van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in:
a. akker- en vollegrondstuinbouw;
b. grondgebonden veehouderij: een agrarische bedrijfsvoering, waarbij het gebruik van agrarische
gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, op de wijze van een
melkrundveehouderijbedrijf, een schapenhouderijbedrijf, een productiegericht paardenhouderijbedrijf,
pluimveehouderij en naar de aard daarmee gelijk te stellen agrarische bedrijven. Een
(melk)geitenveehouderij is hiervan uitgesloten;
1.7

anterieure grondexploitatie-overeenkomst

een overeenkomst tussen bevoegd gezag (gemeente) en een initiatiefnemer (op basis van Wro artikel
6.24.) die beschrijft hoe een kavel voor eigen rekening en risico ter hand wordt genomen door een
initiatiefnemer en die tevens bevat welke kosten worden verhaald op de initiatiefnemer;
1.8

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.9

bebouwingspercentage

een in dit plan genoemd percentage dat het gedeelte van het bouwperceel aangeeft dat ten hoogste mag
worden bebouwd;
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1.10

bed & breakfast

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op het bieden van de
mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt;
1.11

bedrijf

onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van
goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend
plaatsvindt als niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop
c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in
rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;
1.12

bedrijfsgoederen

goederen behorend bij, ten behoeve van, of product van een bedrijf;
1.13

bedrijfsmatige activiteiten aan huis

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten met een kleinschalig karakter, die in een gedeelte
van een woning of bijbehorende bouwwerken worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire
functie behouden en herkenbaar blijft en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de
woonfunctie in overeenstemming is;
1.14

bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van bedrijven, kantoren, winkels en gebouwen die wordt gebruikt voor
bedrijfsactiviteiten;
1.15

bedrijfswoning

een (gedeelte van een) gebouw, dat kennelijk slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden van)
één persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming en het feitelijk gebruik van
het gebouw of het terrein;
1.16

belwinkel

ieder voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid die telecommunicatiediensten verleent, zoals
phoneshops, cybercafé’s, internetcafés;
1.17

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.18

Bevi - inrichtingen

inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
1.19

bevoegd gezag

het bestuursorgaan dat volgens de wet bevoegd is besluiten te nemen of beschikkingen af te geven, zoals
bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning.
1.20

bestaand

bij bouwwerken: bestaande legale bebouwing ten tijde van de ter inzagelegging van het
bestemmingsplan als ontwerp of waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de
terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en dat is of wordt vergund op basis van die aanvraag;
bij gebruik: bestaand legaal gebruik ten tijde van de ter inzagelegging van het bestemmingsplan als
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ontwerp of waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de terinzagelegging van het
ontwerp van dit plan en dat is of wordt vergund op basis van die aanvraag;
1.21

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met
een dak;
1.22

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.23

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
1.24

bouwveld

een aaneengesloten stuk grond, dat door zijn vorm en minimale breedte van 5 meter over de gehele
oppervlakte reële mogelijkheden biedt voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen
zijnde;
1.25

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.26

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van
bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in
of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
1.27

bruto vloeroppervlak

de bruto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op
vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte
of groep van ruimten omhullen, waarbij de wijze van meten in artikel 2.8 in acht wordt genomen;
1.28

busstrook

1.28

busstrook

door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord «BUS»
of «LIJNBUS» is aangebracht;
1.29

commerciële voorzieningen

detailhandel, met uitzondering van een supermarkt, en horeca;
1.30

doorwaadbare zone

een zone die openbaar toegankelijk is met ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen,
nutsvoorzieningen, routes voor fietsers of voetgangers en andere hiermee vergelijkbare voorzieningen van
openbare aard;
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1.31

dove gevel

een bouwkundige constructie als bedoeld in de Wet geluidhinder waarin alleen bij uitzondering te openen
delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte;
1.32

eigen toegang

een deur die direct toegang geeft tot de woning, die bereikbaar is via de straatzijde of vanuit een
gemeenschappelijke hal en die voorzien is van een door de gemeente verleend huisnummer;
1.33

erf

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw, en in
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;
als erf bij een hoofdgebouw als bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht
wordt bij de kavels die worden gerealiseerd onder de ontwikkelregels het roodkavel verstaan. In het
geval van vergunningvrije nuts- en energievoorzieningen wordt onder erf het totale kavel verstaan.
1.34

exploitatieplan

plan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening;
1.35

extensieve recreatie

recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, zwemmen en vissen;
1.36

intensieve veehouderij

een niet grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden van vee en pluimvee - zelfstandig of als
neventak -, waarbij dit houden van vee en pluimvee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in gebouwen.
Het biologisch houden van dieren conform de Landbouwkwaliteitswet en het houden van (melk)rundvee,
schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij. Het houden van een
(melk)geitenhouderijbedrijf valt niet onder deze uitzondering en wordt dus aangemerkt als intensieve
veehouderij;
1.37

floor area ratio

het percentage aan bruto vloeroppervlakte bebouwing ten opzichte van de bebouwbare oppervlakte;

1.38

gebiedsregisseur

een facilitator die onder meer namens de overheden initiatiefnemers ontvangt en voorziet van de
benodigde informatie, plannen beoordeelt en aanwijzingen geeft om tot een volwaardige
vergunningaanvraag te komen;
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1.39

geluidgevoelig object / terrein

gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in de Wet
geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
1.40

groen - natuur

het deel van het kavel dat openbaar toegankelijk is en primair is ingericht met natuurlijke, ecologische en
landschappelijke elementen waaronder ook begrepen waterlopen en waterpartijen en onverharde of
halfverharde paden van maximaal 1,5 meter breed;
1.41

groen - verspreid

het deel van het kavel dat openbaar toegankelijk is en primair is ingericht met groenvoorzieningen,
plantsoenen, beplanting waaronder ook begrepen waterlopen en waterpartijen en paden van maximaal 1,5
meter breed;
1.42

hobbymatig

op recreatieve, niet bedrijfsmatige wijze, met dien verstande dat er geen sprake mag zijn van activiteiten
die onder de Wet milieubeheer vallen en er geen activiteiten voor en door derden worden uitgevoerd;
1.43

hoofdbewoner

de eigenaar of de huurder van de woning die daar zijn hoofdverblijf heeft;
1.44

hoofdgebouw

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op de
bestemming het belangrijkst is;
1.45

hoofdverblijf

a.

het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres waar
hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;
b. het adres waar, bij ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke verwachting
gedurende drie maanden tenminste twee derde van de tijd zal overnachten.
1.46

horeca

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het bedrijfsmatig
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf;
1.47

kamerbewoning

een zelfstandige woning, of een deel daarvan, in gebruik geven of laten geven als onzelfstandige
woonruimte;
1.48

kantoor

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;
1.49

kas

en gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend
materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of planten;
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1.50

kavel

het perceel waarop het geheel van de ontwikkelregels van toepassing is;
1.51

kostenverhaal

het bevoegd gezag brengt kosten (met kostenspecificatie) in rekening bij de initiatiefnemer;
1.52

landbouwkavel

een type ontwikkelkavel met een op grond van dit Chw bestemmingsplan voorgeschreven verhouding
tussen bebouwing, verharding, groen, water en stadslandbouw, waarbij het landbouwkavel een relatief
hoog percentage stadslandbouw kent, primair gericht op het voortbrengen van agrarische producten;
1.53

landschapskavel

een type ontwikkelkavel met een op grond van dit Chw bestemmingsplan voorgeschreven verhouding
tussen bebouwing, verharding, groen en water waarbij het landschapskavel een relatief hoog percentage
openbaar toegankelijk landschap kent, primair gericht op groen, natuur en recreatieve doeleinden;
1.54

maatschappelijke voorzieningen

(overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen
sectoren;
1.55

manege

een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden aan derden en daarvoor paarden houdt, zulks in
combinatie met een of meer van de volgende activiteiten of voorzieningen: het in pension houden van
paarden, het houden van wedstrijden of andere evenementen en horeca (kantine), mits ondergeschikt;
1.56

mini-camping

een camping bij een burgerwoning bestaande uit maximaal 15 standplaatsen waar in de periode van 15
maart tot en met 1 november recreatief nachtverblijf mag plaatsvinden en buiten deze periode ook geen
kampeermiddelen aanwezig zijn;
1.57

motorclub

vereniging van motorrijders, inclusief de daarbij behorende voorzieningen, bebouwing en terreinen;
1.58

nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, apparatuur voor
telecommunicatie en voorzieningen voor stadsverwarming;
1.59

onzelfstandige woonruimte

woonruimte die niet voldoet aan de begripsbepaling zelfstandige woonruimte;
1.60

openbare weg

een weg is openbaar:
a. wanneer hij gedurende tien achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest en tevens
gedurende die tijd is onderhouden door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap;
b. wanneer de rechthebbende daaraan de bestemming van openbare weg heeft gegeven;
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1.61

opstelstrook

een rijstrook van beperkte lengte bestemd voor verkeer dat moet wachten op doorgang in een bepaalde
richting;
1.62

oriëntatiewaarde

ijkpunt waar bij het verantwoorden van het groepsrisico het berekende groepsrisico mee wordt vergeleken
en dat het bevoegd gezag kan gebruiken bij het bepalen van de maatschappelijk aanvaardbare grenzen;
1.63

overdekte gebouwgebonden buitenruimte

gebouwgebonden buitenruimte die, of een deel daarvan dat, overdekt is, waarbij de breedte van de
verticale projectie op het horizontale vlak minimaal de helft is van de netto-hoogte en ten minste gelijk is
aan 0,75 m;
1.64

perceel

een aaneengesloten terrein dat zowel kadastraal als optisch samenhangt;
1.65

paardenbak

een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond dan gras,
kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en pony's en/of het anderszins
beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij behorende voorzieningen;
1.66

peil

a.

indien in of op land wordt gebouwd: 30 centimeter boven de kruin van de weg waar de kavel op
ontsluit;
b. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabij
gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;
1.67

rijstrook

door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige breedte dat
bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken;
1.68

rijwegen

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen
en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;
1.69

roodkavel

het deel van het kavel dat voor bebouwing mag worden ingericht inclusief parkeren, tuin en overige
verharding;
1.70

ruimte

voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde
wordt begrensd door een scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van ten minste 1,5 m;
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1.71

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke al dan niet besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, dan wel in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, seksclub, privé-huis, erotische massagesalon,
raambordeel, of een combinatie daarvan;
1.72

silo

bouwwerk voor de opslag van diervoeder;
1.73

stadslandbouw

stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van kernen. Onder
stadslandbouw valt ook veeteelt en de kweek van vissen voor consumptie. Leidend is dat er een agrarisch
product uit voort komt en dat sprake is korte voedselketens. Het kan daarbij zowel gaan over
voedselproductie die professioneel of voor zelfvoorzienend gebruik wordt beoefend. Stadslandbouw heeft
in Oosterwold ook zorg, recreatieve (leisure), educatieve, landschappelijke en economische
(werkgelegenheid, zelfstandige ondernemingen) dimensies. Hierdoor zijn nevenfuncties mogelijk, zoals
een mini-camping, paden van maximaal 1,5 meter breed en een speeltuin. Ten minste 80% van het
grondgebruik dient betrekking te hebben op het voortbrengen van agrarische voedselproducten in een voor
de agrarische productie reële dichtheid en productiecyclus;
1.74

standaardkavel

een type ontwikkelkavel met een op grond van dit Chw bestemmingsplan voorgeschreven verhouding
tussen bebouwing, verharding, groen, water en stadslandbouw, waarbij het standaardkavel relatief ruime
bebouwingsmogelijkheden kent;
1.75

supermarkt

detailhandel met een winkelvloeroppervlakte van tenminste 500 m2 en een grote verscheidenheid aan
artikelen, merendeels levens- en genotmiddelen, waarbij sprake is van zelfbediening door klanten;
1.76

toename van stikstofemissie

a.

er is sprake van een toename van stikstofemissie als bedoeld in artikel 16.2 sub a wanneer de emissie
N/ha/jaar op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden meer bedraagt dan de emissie N/ha/jaar
afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan aanwezige gebruik van de betreffende
gronden en opstallen;
b. er is sprake van een toename van stikstofemissie als bedoeld in artikel 16.2 sub b wanneer de emissie
N/ha/jaar op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden meer bedraagt dan de emissie N/ha/jaar
afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan aanwezige gebruik van de betreffende
gronden en opstallen behorend tot de inrichting;
c. als uitzondering op 1.76 sub a en sub b geldt het volgende. Er is geen sprake van een toename van
stikstofemissie wanneer het gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in 1.76 sub a of het
gebruik van gronden en bouwwerken behorend tot de inrichting als bedoeld in 1.76 sub b een
stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied die
afzonderlijk en, ingeval het project of de handeling betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in
artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, in cumulatie met andere projecten of handelingen met
betrekking tot dezelfde inrichting in de periode waarvoor het programma aanpak stikstof geldt, niet
leidt tot een stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura
2000-gebieden;
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1.77

verblijfsrecreatie

recreatief nachtverblijf;
1.78

verharding / infra

het deel van het kavel dat primair ingericht is ten behoeve van ontsluiting, parkeren en (bovengrondse)
nutsvoorzieningen;
1.79

vloerpeil

de hoogteligging van de bovenkant van de niet-afgewerkte begane grondvloer;
1.80

water

onder het begrip 'water' wordt verstaan:
a. waterlopen;
b. waterwegen;
c. waterpartijen;
met daarbij behorende oevers en taluds en paden van maximaal 1,5 meter breed;
1.81

waterberging

een reservoir (sloot, vijver, infiltratiekratten, wadi, groen/water dak, etc.) dat versnelde regenwaterafvoer
van verhard oppervlak (bebouwing, bestrating, etc.) tijdelijk kan opvangen;
1.82

Wgh-inrichting

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate
geluidshinder kunnen veroorzaken;
1.83

windturbine

een bouwwerk ter opwekking van elektrische energie door benutting van windkracht, met uitzondering van
bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding;
1.84

winkelvloeroppervlakte

de winkeloppervlakte die in gebruik is voor de directe verkoop van goederen, het betreft de voor de klant
toegankelijke verkoopruimte van de winkel inclusief de etalages en de ruimte achter de toonbank en
kassa's, oftewel de totale bedrijfsvloeroppervlakte minus eventueel kantoor-, personeels- en
magazijnruimte, toiletten et cetera;
1.85

woning

het complex van ruimten dat een zelfstandige woonruimte vormt, geschikt en bestemd voor de huisvesting
van één afzonderlijk huishouden;
1.86

woningsplitsing

een woning verbouwen tot twee of meer woningen of het zodanig inrichten, gebruiken of laten gebruiken
van een deel van de woning dat er feitelijk twee of meer woningen ontstaan;
1.87

woongroep

een groep huurders van een zelfstandige woonruimte die elkaar vooraf kennen en gezamenlijk het initiatief
nemen voor zelfstandige woonruimte. Waarbij de verhuurder geen zeggenschap heeft over nieuwe leden
van de woongroep;
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1.88

woonruimte

besloten ruimte die, al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor
bewoning van één huishouden;
1.89

woonschip

elk vaartuig of drijvend voorwerp, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als woning of
recreatieverblijf;
1.90

woonwerkeenheid

een gebouw met woon- en werkfunctie;
1.91

zelfstandige woonruimte

woonruimte die een eigen toegang heeft en die door één huishouden kan worden bewoond zonder daarbij
afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen, zoals badruimte, toilet en keuken, buiten de woonruimte.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel;
2.3

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.6

de oppervlakte van water

gemeten op 1 meter onder maaiveld;
2.7

de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;
2.8

het bruto vloeroppervlak

de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies,
die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, waarbij geldt:
a. indien een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van
de desbetreffende schei-dingsconstructie;
b. indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de
scheidingsconstructie volle-dig worden toegerekend aan de bruto vloeroppervlakte van de
binnenruimte;
c. indien een bouwlaag hoger is dan 4,5 m bij een woning of 7 m bij een andere functie, telt die hoogte
als (fictief) extra vloerniveau van het gebouw en wordt op die hoogte de oppervlakte berekend en
opgeteld bij het bruto vloeroppervlak;
d. de bruto vloeroppervlakte van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts
gedeeltelijk omsloten is en daardoor geen vaste buitenbegrenzing heeft, is gelijk aan de verticale
projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van verharding;
e. bij de bepaling van de bruto vloeroppervlakte wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide (de
open ruimte die ontstaat als een deel van een verdiepingsvloer wordt weggelaten), indien de
oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2;
f. de oppervlakte van een vloer moet worden bepaald als de oppervlakte van de verticale projectie op het
horizontale vlak;
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g. vloeroppervlakten moeten in vierkante meter (m2) worden uitgedrukt en worden afgerond op 2 cijfers
achter de komma bij een oppervlakte kleiner dan 10 m2, op 1 cijfer achter de komma bij een
oppervlakte van 10 m2 tot 100 m2 en op een heel getal bij een oppervlakte van 100 m2 of meer;
h. bij de bepaling van de grenslijn van een vloeroppervlakte moet worden genegeerd: een nis, een
uitsparing en een uitspringend bouwdeel, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2.
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Hoofdstuk 2

Beheerregels

De beheerregels zijn van toepassing op het voortzetten van het bestaande legale gebruik en de bestaande
legale bebouwing.

Artikel 3
3.1

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. een intensieve veehouderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij (iv)';
met daarbij behorende:
c. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
d. bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep;
e. silo's;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde;
g. paardenbakken, voorzover gelegen binnen het agrarisch bouwvlak;
h. maximaal één paardenbak buiten het agrarisch bouwvlak, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch - paardenbak (sa-pab)';
i. tuinen, erven en terreinen;
j. ontsluitingswegen en erfontsluitingspaden;
k. parkeervoorzieningen;
l. groenvoorzieningen;
m. waterlopen en waterpartijen.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende bouwregels:
a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van een agrarisch bedrijf;
b. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het agrarisch bouwperceel.
3.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bouwregels:
a. de maximale goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 9 en 13 meter;
b. bedrijfsgebouwen bevinden zich achter de achtergevelrooilijn van de bedrijfswoning.
3.2.3

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bouwregels:
a. per agrarisch bouwperceel mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd, met uitzondering ter
plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', waar ten hoogste twee bedrijfswoningen zijn toegestaan;
b. de bedrijfswoning is gelegen aan de naar de weg toe gekeerde zijde van het bouwperceel;
c. de maximale goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 6 en 10 meter.
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3.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, noodzakelijk voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf,
gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van silo's bedraagt niet meer dan 20 m;
b. de bouwhoogte van bouwwerken voor mestopslag bedraagt niet meer dan 6 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 9 m;
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden, gelden de
volgende bepalingen:
d. per agrarisch bouwperceel is één paardenbak toegestaan;
e. paardebakken buiten het bouwvlak zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van agrarisch - paardenbak (sa-pab)';
f. de oppervlakte van een paardenbak bedraagt niet meer dan 800 m2, dan wel niet meer dan de
bestaande oppervlakte indien deze groter is;
g. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 8 m, dan wel niet meer dan de bestaande
bouwhoogte indien deze groter is.

Gemeente Almere
bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening
7 februari 2022

19

Artikel 4
4.1

Bestaand

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bestaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het bestaande (agrarisch) gebruik;
b. wegen en straten met ten hoogste 2 rijstroken, waarbij opstelstroken en busstroken niet worden
meegeteld, ter plaatse van de aanduiding 'verkeer (v)';
c. het behoud en herstel van landschappelijke en cultuurhistorische waarden ter plaatse van de 'overige
zone - Eemvallei - 1' en de 'overige zone - Eemvallei - 2';
d. bestaande windmolens, waarbij geldt dat deze tot maximaal 1 januari 2020 zijn toegestaan en de
gronden daarna worden ingericht en gebruikt ten behoeve van agrarische activiteiten;
e. bestaande wegen;
f. paden en langzaam verkeersroutes;
g. nutsvoorzieningen;
h. openbare parkeervoorzieningen;
i. openbare terreinen;
j. groenvoorzieningen;
k. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen.
4.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. nieuwe bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig de regels voor
vergunningvrij bouwen;
b. voor bestaande bouwwerken, voorzover niet vergunningvrij, geldt de bestaande afmeting als maximale
maat.
4.3

Specifieke gebruiksregels

In afwijking van het bepaalde in lid 4.1 mag de openbare ruimte niet zodanig worden gewijzigd dat sprake
is van een reconstructie van wegen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.
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Artikel 5
5.1

Gemengd - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven uit de categorie 1 en 2 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 1 is opgenomen;
b. bedrijven uit een andere categorie dan genoemd onder a. voor zover deze bedrijven reeds aanwezig
waren ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
c. maximaal twee bedrijfswoningen per perceel;
d. als hobby uitgeoefende activiteiten zoals:
1. agrarische activiteiten (het houden van bijen, schapen, honden, kippen, paarden etc. en het op
kleine schaal telen van agrarische producten);
2. atelier / werkruimte ten behoeve van creatieve expressie (beeldende kunst, muziek, dans);
met de daarbij behorende:
e. tuinen, erven en terreinen;
f. wegen en ontsluitingswegen;
g. fiets- en voetpaden;
h. parkeervoorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. waterlopen en waterpartijen;
k. kunstwerken;
l. speeltoestellen.
5.2

Bouwregels

5.2.1

Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene bepalingen:
a. op of in de gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten
dienste van bedrijven en bedrijfswoningen;
b. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
c. binnen 5 meter uit de voorzijde van de percelen mag niet worden gebouwd;
d. aan de achterzijde van de percelen is bebouwing niet toegestaan binnen een afstand van 7,5 meter uit
de perceelgrens;
e. opslag van bedrijfsgoederen in de open lucht is niet toegestaan binnen 7,5 meter uit de voorzijde van
het perceel.
5.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte bedraagt maximaal 13 meter.
5.2.3

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van bedrijfswoningen, voor zover niet opgenomen in de bedrijfsbebouwing, bedraagt
maximaal 11 meter.
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5.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt aangesloten bij de regels voor
vergunningvrij bouwen.
5.3

Specifieke gebruiksregels

5.3.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 5.1 wordt in elk geval
gerekend het gebruik voor:
a. het wonen in vrijstaande bijgebouwen;
b. bedrijven uit een hogere categorie dan categorie 2 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met
uitzondering van bestaande bedrijven uit een hogere milieucategorie;
c. het gebruik van een geluidszoneringsplichtig bedrijf;
d. een risicovolle inrichting zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;
e. het parkeren, elders dan op eigen terrein;
f. activiteiten voorzover deze onevenredige overlast, waaronder zowel verkeer- en parkeeroverlast als
milieuhygiënische overlast, veroorzaken voor de omgeving;
g. detailhandel, behoudens de uitoefening van detailhandel in goederen die ter plaatse worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt, met dien verstande dat:
1. de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit;
2. de detailhandelsfunctie niet meer dan 75 m2 bruto vloeroppervlak bedraagt;
3. de openingstijden van de detailhandelsfunctie vallen binnen de openingstijden van de
hoofdactiviteit.
h. het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan de kavelsloten, die de kavelsloten aan de achterzijde
van de percelen versmallen of ondieper maken of die de taluds langs deze sloten steiler of vlakker
maken. Blijvende wijzigingen in het profiel van kavelsloten mogen slechts worden aangebracht met
toestemming van het hoogheemraadschap.
5.4

Afwijken van de gebruiksregels

5.4.1

Afwijking toegestane milieucategorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.3.1 onder b ten
behoeve van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in
5.3.1 onder b indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving
gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.3.1 onder b;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die, hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op
de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.3.1 maar niet in de 'Staat
van Bedrijfsactiviteiten' worden genoemd;
Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende
milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie,
stofuitworp, gevaar, de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue
karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.
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Artikel 6
6.1

Gemengd - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, tot maximaal het bestaande aantal woningen;
met daaraan ondergeschikt:
b. bedrijfsmatige of als hobby uitgeoefende activiteiten, uit ten hoogste categorie 2 uit de Staat van
Bedrijfsactiviteiten zoals:
1. agrarische activiteiten (het houden van bijen, schapen, honden, kippen, paarden etc. en het op
kleine schaal telen van agrarische producten);
2. ambachtelijke activiteiten (reparatie en vervaardiging van meubels, antiek, oldtimers);
3. atelier / werkruimte ten behoeve van creatieve expressie (beeldende kunst, muziek, dans);
met de daarbij behorende:
c. tuinen, erven en terreinen;
d. wegen, ter plaatse van de aanduiding 'verkeer (v)' en ontsluitingswegen;
e. fiets- en voetpaden;
f. parkeervoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. waterlopen en waterpartijen;
i. kunstwerken;
j. speeltoestellen.
6.2

Bouwregels

6.2.1

Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. op of in de gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten
dienste van bedrijven en bedrijfswoningen;
c. opslag van bedrijfsgoederen in de open lucht is niet toegestaan binnen 7,5 meter uit de voorzijde van
het perceel;
d. aan de achterzijde van de percelen is bebouwing niet toegestaan binnen een afstand van 7,5 meter uit
de perceelgrens.
6.2.2

Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen:
a. woningen worden uitsluitend gebouwd in de vorm van vrijstaande, grondgebonden woningen;
b. per bouwperceel is maximaal één woning toegestaan;
c. de afstand tot de voorzijde bedraagt minimaal 8 en maximaal 18 meter, danwel de bestaande afstand;
d. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 meter;
e. de bouwhoogte van woningen met een plat dak bedraagt maximaal 6 meter; voor overige woningen
geldt een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 11 meter.
6.2.3

Overige gebouwen

Voor het bouwen van overige gebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. overige gebouwen mogen worden gebouwd op een afstand van ten minste 3 meter achter de voorgevel
van de woning;
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b. de maximale goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3,5 en 7,5 meter.
6.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt aangesloten bij de regels voor
vergunningvrij bouwen.
6.3

Specifieke gebruiksregels

6.3.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 6.1 wordt in elk geval
gerekend het gebruik voor:
a. het wonen in vrijstaande bijgebouwen;
b. bedrijven uit een hogere categorie dan categorie 2 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten';
c. grootschalige commerciële activiteiten als:
1. een manege;
2. een groothandel;
3. een garage, danwel autosloperij;
d. het gebruik van een geluidszoneringsplichtig bedrijf;
e. een risicovolle inrichting zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;
f. het parkeren, elders dan op eigen terrein;
g. het opslaan van auto's, boten, caravans en andere omvangrijke goederen op een afstand van minder
dan 21 meter uit de voorgrens van het perceel;
h. activiteiten voorzover deze onevenredige overlast, waaronder zowel verkeer- en parkeeroverlast als
milieuhygiënische overlast, veroorzaken voor de omgeving;
i. detailhandel, behoudens de uitoefening van detailhandel in goederen die ter plaatse worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt, met dien verstande dat:
1. de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit;
2. de detailhandelsfunctie niet meer dan 75 m2 bruto vloeroppervlak bedraagt;
3. de openingstijden van de detailhandelsfunctie vallen binnen de openingstijden van de
hoofdactiviteit;
4. toegang tot de detailhandelsfunctie uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de
hoofdactiviteit;
j. het uitoefenen van de in 6.1 genoemde activiteiten door anderen dan de bewoners van het betreffende
kavel;
k. het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan de kavelsloten, die de kavelsloten aan de achterzijde
van de percelen versmallen of ondieper maken of die de taluds langs deze sloten steiler of vlakker
maken. Blijvende wijzigingen in het profiel van kavelsloten mogen slechts worden aangebracht met
toestemming van het hoogheemraadschap.
6.4

Afwijken van de gebruiksregels

6.4.1

Afwijking toegestane milieucategorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.3.1 onder b ten
behoeve van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in
6.3.1 onder b indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving
gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 6.3.1 onder b;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die, hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op
de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 6.3.1 maar niet in de 'Staat
van Bedrijfsactiviteiten' worden genoemd;
Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende
milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie,
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stofuitworp, gevaar, de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue
karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.
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Artikel 7
7.1

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de duurzame instandhouding van het Nationaal Natuurnetwerk;
b. behoud, versterking en ontwikkeling van de aan de natuurgebieden eigen zijnde natuur(lijke) en
landschappelijke waarden, in samenhang met de waterhuishouding;
a. oever, vaarweg, vijver, water, waterberging, waterkering, waterstaat, waterweg;
b. extensief recreatief en agrarische medegebruik;
met de daarbij behorende:
c. waterhuishoudings- en nutsvoorzieningen;
d. straatmeubilair;
e. voet- en fietspaden;
f. overige functioneel met de bestemming 'Natuur' verbonden voorzieningen.
7.2

Bouwregels

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd conform de regels voor
vergunningvrij bouwen.

7.2.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden
Het is verboden op of in de gronden als bedoeld in artikel 7.1 onder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden te verrichten:
a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen aan andere
oppervlakteverhardingen;
b. het verbreden, graven, uitdiepen en/of verleggen van waterlopen;
c. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren;
d. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen
en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
e. het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden, aanleg- en ligplaatsen of vlonders;
f. het vellen en/of rooien of het verrichten van werkzaamheden, welke de dood of ernstige beschadiging
van houtgewas ten gevolge kunnen hebben.
7.2.2

Verlenen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.2.1 wordt slechts verleend, indien door de werken,
geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten
gevolgen de ecologische waarden onevenredig (kunnen) worden geschaad in verband waarmee advies is
verkregen van een daartoe bevoegd deskundige.

7.2.3

Uitzondering omgevingsvergunning

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.2.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen,
waaronder het uitdiepen van de Hoge Vaart;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die van zodanig geringe omvang en
ondergeschikte betekenis zijn dat daardoor geen aantasting van de aanwezige waarden plaatsvindt;
c. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van
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kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip
aangevraagde of verleende omgevingsvergunning.
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Artikel 8
8.1

Recreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een modelvliegtuig-veld;
met de daarbij behorende:
b. parkeervoorzieningen, toegangspaden, in- en uitritten;
c. groenvoorzieningen en water;
d. nutsvoorzieningen;
e. overige functioneel met de bestemming 'Recreatie' verbonden voorzieningen.
8.2

Bouwregels

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving bouwwerken
worden gebouwd, met dien verstande dat:

8.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 meter.
8.2.2

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. nieuwe bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig de
regels voor vergunningvrij bouwen;
b. voor bestaande bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voorzover niet vergunningvrij, geldt;
1. de bestaande afmeting als maximale maat;
2. dat deze niet mogen worden vervangen.
8.3

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Recreatie' te wijzigen in de bestemming
'Bestaand'.
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Artikel 9
9.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. rijwegen met ten hoogste 2 x 2 rijstroken, waarbij opstelstroken en busstroken niet worden meegeteld;
b. (ongelijkvloerse)kruisingen met bijbehorende voorzieningen;
c. geluidswerende voorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
f. nutsvoorzieningen;
g. kunstwerken.
9.2

Bouwregels

9.2.1

Algemeen

Op of in de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd,
waaronder begrepen:
a. kunstwerken, zoals bruggen en viaducten;
b. ongelijkvloerse kruisingen;
c. voorzieningen van openbaar nut;
d. objecten van beeldende kunst;
e. straatmeubilair;
f. geluidwerende of geluidafschermende voorzieningen;
g. bouwwerken ten behoeve van de verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
h. andere bouwwerken.
9.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de
verkeersregeling, de verlichting of geluidswerende voorzieningen, mag niet meer bedragen dan 5 m.
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Artikel 10
10.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. oever, vaarweg, vijver, water, waterberging, waterkering, waterstaat, waterweg;
b. (extensief) recreatief medegebruik;
c. verkeer, ter plaatse van de aanduiding 'verkeer';
met de daarbij behorende:
d. kunstwerken, zoals bruggen, keermuren, duikers, welke mede ten dienste mogen zijn van de
aangrenzende bestemming;
e. straatmeubilair en kunstobjecten;
f. voet- en fietspaden;
g. groenvoorzieningen.
10.2

Bouwregels

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden
gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
a. erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte 1,2 m;
b. lichtmasten: bouwhoogte 9 m;
c. vlaggenmasten: bouwhoogte 9 m;
d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte 3 m.
10.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 10.1 wordt in elk geval
gerekend het aanleggen en afmeren van (woon)schepen.
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Artikel 11
11.1

Woongebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen, woonschepen, en/of drijvende woningen en in samenhang daarmee de uitoefening van aan
huis verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten;
b. woonwerkeenheden;
c. tuinen en erven;
d. een gebouw voor collectieve voorzieningen behorend bij het wonen, alsmede voor culturele
voorzieningen waaronder werkateliers en een theaterzaal;
e. voorzieningen, met inbegrip van ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel;
f. bos, groenvoorzieningen en water;
g. verblijfsgebied waaronder wegen al dan niet ter ontsluiting van het woongebied, pleinen,
parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden;
h. bijbehorende voorzieningen waaronder nutsvoorzieningen, zuiveringsvoorzieningen voor huishoudelijk
afvalwater, meerpalen, aanlegsteigers.
11.2

Bouwregels

11.2.1 Algemeen
Op de in lid 11.1 bedoelde gronden gelden de volgende algemene bouwregels:
a. hoofdgebouwen mogen worden gebouwd in de vorm van woningen, woonwerkeenheden, woonschepen
en/of drijvende woningen, alsmede één gebouw voor collectieve voorzieningen zoals in 11.1
omschreven;
b. het bestemmingsvlak mag niet voor meer dan 20% worden bebouwd;
c. bij aanvraag van de omgevingsvergunning is aangetoond dat het bouwplan voldoet aan de normen als
gesteld in de artikelen 13.13 t/m 13.24. Indien het bouwplan niet voldoet aan een of meer van de
gestelde normen, past het plan niet binnen het bestemmingsplan.
11.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels
a. de hoofdgebouwen kunnen op palen staan, danwel (gedeeltelijk) ondergronds worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van een woning, woonwerkeenheid, woonschip dan wel drijvende woning bedraagt
maximaal 9 m;
c. de maximale oppervlakte van het gebouw ten behoeve van collectieve voorzieningen bedraagt 1000
m2;
d. de bouwhoogte van het gebouw ten behoeve van collectieve voorzieningen bedraagt maximaal 9 m,
waarbij over maximaal 10% van de oppervlakte een bouwhoogte van 15 m is toegestaan.
11.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de
navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten
uitvoeren:
a. vellen, rooien of beschadigen van houtgewassen;
b. aanleggen of aanbrengen van leidingen, constructies, installaties of apparatuur;
c. ophogen, egaliseren of ontginnen van de bodem;
d. graven, dichten, verdiepen of verbreden van sloten, greppels.
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11.3.1 Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht
Het verbod als bedoeld in 11.3 geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:
a. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn;
b. die van geringe omvang zijn, dan wel het normale onderhoud betreffen.
11.3.2 Toelaatbaarheid van werken en werkzaamheden
Werken of werkzaamheden als bedoeld in 11.3 zijn slechts toelaatbaar, indien:
c. deze verband houden met de doeleinden, die aan het desbetreffende bestemming zijn toegekend, en
d. hierdoor dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de
landschappelijke, cultuurhistorische, waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
e. bij aanvraag van de omgevingsvergunning is aangetoond dat de werkzaamheden voldoen aan de
normen zoals opgenomen in de artikelen 13.13 t/m 13.24. Indien de werkzaamheden niet voldoet aan
een of meer van de gestelde normen, passen de werkzaamheden niet binnen het bestemmingsplan.
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Artikel 12
12.1

Leiding - Hoogspanningsverbinding

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, in afwijking op alle andere
bepalingen, primair bestemd voor aanleg, aanpassing, het beheer en instandhouding van een
hoogspanningsverbinding, met de daarbij behorende:
a. veiligheidszone;
b. masten en (veiligheids)voorzieningen.
12.2

Bouwregels

12.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de hoogspanningsleiding.
12.3

Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2.1 voor het bouwen van
de in de basisbestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits:
a. de belangen van de leiding(en) niet onevenredig worden geschaad;
b. vooraf advies is verkregen van de leidingbeheerder.
12.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
12.4.1 Verboden uitvoering van werken en werkzaamheden
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde,
of werkzaamheden op de in artikel 12.1 bedoelde gronden de volgende werken en werkzaamheden uit te
voeren:
a. het ophogen van gronden;
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
f. het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting en bomen;
g. het wijzigen van maaiveld- of weghoogte;
h. het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen en/of materialen;
i. het aanbrengen en/of slopen van bovengrondse constructies, installaties, opstallen of apparatuur anders
dan ten dienste van deze in lid 12.1 omschreven bestemming;
j. het aanleggen van zonneparken.
12.4.2 Weigeringsgrond
Deze omgevingsvergunning kan slechts worden verleend voor zover het leidingbelang hierdoor niet
onevenredig wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is verkregen van de leidingbeheerder.

12.4.3 Uitzondering
Het verbod als bedoeld in lid 12.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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Hoofdstuk 3
Artikel 13
13.1

Ontwikkelregels

Ontwikkelregels

Ontwikkelfuncties

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ontwikkelregels' mogen de volgende nieuwe functies
worden toegevoegd:
a. wonen;
b. bedrijven tot en met categorie 3.1 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 1 is opgenomen
bij deze regels met uitzondering van Bevi - inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wgh-inrichting;
c. kantoren;
d. commerciële voorzieningen;
e. supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
f. maatschappelijke voorzieningen;
g. verblijfsrecreatie;
h. extensieve recreatie;
i. stadslandbouw;
j. groenvoorzieningen;
k. natuur;
l. wegen en straten;
m. paden;
n. parkeervoorzieningen;
o. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging en waterlopen;
p. nuts- en energievoorzieningen;
q. combinaties van de hierboven genoemde functies.
13.1.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.1 onder b. ten behoeve
van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in categorie 3.2 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als
bijlage 1 is opgenomen bij deze regels indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op
de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 13.1 onder b met
uitzondering van Bevi - inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wgh-inrichting;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die, hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op
de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 13.1 onder b maar niet in de
Staat van Bedrijfsactiviteiten worden genoemd;
Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de beslisbomen te
worden gehanteerd zoals opgenomen in Bijlage Beslisbomen.
13.2

Samenhang met overige bestemmingen

De ontwikkelregels zijn van overeenkomstige toepassing op de overige bestemmingen binnen het
aanduidingsgebied, met dien verstande dat bouw- en gebruiksmogelijkheden die gelden op basis van de
artikelen 3 t/m 12 niet hoeven te voldoen aan de ontwikkelregels tenzij dat in het artikel zelf anders is
bepaald.
13.3

Eemvallei

Voor de gronden binnen de aanduidingen 'overige zone - Eemvallei - 1' en 'overige zone - Eemvallei 2' gelden de volgende regels:
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a.

binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - Eemvallei -1';
1. worden de kavels uitsluitend ingericht als landschapskavels;
2. geldt dat de landschapskavels een minimale breedte hebben van 150 meter binnen de
gebiedsaanduidingen 'overige zone - Eemvallei - 1' en 'overige zone - Eemvallei - 2';
3. zijn roodkavels niet toegestaan.
b. binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - Eemvallei - 2' worden de kavels voor ten minste 50,0%
ingericht als landschapskavel, voor ten hoogste 25,0% als landbouwkavel en voor ten hoogste 25,0%
als standaardkavel.
13.4

Openbaar vervoer

13.4.1 Reservering openbaar vervoer
Binnen de aanduiding 'openbaar vervoer' zijn geen standaardkavels, landbouwkavels en landschapskavels
toegestaan.

13.4.2 Afwijken reservering openbaar vervoer
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.4.1 en de ontwikkeling van standaardkavels,
landbouwkavels en landschapskavels toestaan, als de reservering voor openbaar vervoer niet langer nodig
is.
13.5

Bos en stadsweide

Voor de gronden met de aanduidingen 'specifieke vorm van bos - 1', 'specifieke vorm van bos - 2' en
'specifieke vorm van recreatie - stadsweide' gelden de volgende regels:
a. binnen de aanduidingen 'specifieke vorm van bos - 1' en 'specifieke vorm van bos - 2' zijn uitsluitend
landschapskavels toegestaan;
b. binnen de aanduiding 'specifieke vorm van bos - 1' zijn roodkavels niet toegestaan;
c. binnen de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - stadsweide' zijn roodkavels niet toegestaan;
d. in afwijking van het bepaalde in 13.5 onder c. zijn roodkavels wel toegestaan, indien er sprake is van
een samengesteld kavel als bedoeld in 13.9.1 en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
recreatie - stadsweide' geen bebouwing wordt gerealiseerd.
13.5.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.5 b. ten behoeve van
roodkavels binnen gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bos - 1', met dien verstande dat:
a. het roodkavel uitsluitend mag worden ingericht en gebruikt ten behoeve van openbaar toegankelijke
voorzieningen die een bijdrage leveren aan de (extensieve) recreatieve gebruikswaarde van het bos;
b. de aanwezige waarden van de (cultuur) landschappelijke structuur niet onevenredig worden aangetast;
c. de gevarieerde bosstructuren, ongelijkjarigheid en de natuurlijke soortenrijkdom niet onevenredig
worden aangetast;
d. de ontwikkeling van het roodkavel per saldo leidt tot een kwaliteitsimpuls van de onder b. en c.
genoemde waarden.
13.6

Kavelsamenstelling

Met een omgevingsvergunning wordt de kavelsamenstelling per kavel vastgelegd. Daarbij geldt dat per
kavel de verhouding tussen bebouwing, verharding, groen, water en stadslandbouw moet voldoen aan de
samenstelling in tabel 1. Gebruik van de kavel dat afwijkt van de in een omgevingsvergunning vastgelegde
kavelsamenstelling wordt aangemerkt als strijdig gebruik en het is verboden een in een
omgevingsvergunning vastgelegde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen.
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Samenstelling
van de bruto kavel

Minimaal /
Maximaal

Standaard

Landbouw

Landschap

Roodkavel

Maximaal

25,0%

7,0%

6,0%

Verharding / infra

Maximaal

11,0%

5,0%

5,0%

Groen - natuur

Minimaal

0,0%

0,0%

80%

Groen - verspreid

Minimaal

7,0%

1,5%

1,5%

Water

Minimaal

2,0%

1,5%

2,3%

Stadslandbouw

Minimaal

50,0%

80,0%

0,0%

Tabel 1: Kavelsamenstelling

13.6.1 Gezamenlijke percentages
Ten behoeve van een effectieve samenstelling van de kavel gelden de volgende regels:
a. het percentage 'Groen - verspreid' mag worden gerealiseerd als 'Water', waarbij het gezamenlijk
percentage 'Groen - verspreid' en 'Water' niet minder mag bedragen dan 9,0% bij standaardkavels,
3,0 % bij landbouwkavels en 3,8% bij landschapskavels;
b. bij standaardkavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding / infra',
waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 36,0% mag bedragen
en waarbij binnen dat gezamenlijk percentage het 'Roodkavel' niet meer mag bedragen dan 25,0%;
c. bij landbouwkavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding / infra',
waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 12,0% mag bedragen
en waarbij binnen dat gezamenlijk percentage het 'Roodkavel' niet meer mag bedragen dan 7,0%;
d. bij landschapskavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding / infra'
waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 11,0% mag bedragen
waarbij binnen dat gezamenlijk percentage het 'Roodkavel' niet meer mag bedragen dan 6,0%.
13.6.2 Afwijken maximaal percentage verharding / infra
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in artikel 13.6 en 13.6.1 b. c. en d. voor een hoger
percentage verharding / infra, met dien verstande dat:
a. de noodzaak daartoe voort komt uit de specifieke situering en/of vorm van de kavel, waarbij enkel dat
percentage extra is toegestaan dat nodig is om een adequate aansluiting van omliggende kavels te
kunnen realiseren;
b. de in artikel 13.6 genoemde minimale percentages in stand worden gehouden of -indien dit op de
kavel niet mogelijk is- afwijking met artikel 13.6.3 is verleend zodat de gezamenlijke percelen
voldoen aan de minimale percentages.
13.6.3 Uitruil samenstelling
Van het bepaalde in 13.6 kan worden afgeweken ten behoeve van een andere ruimteverdeling op de kavel
mits het afwijkende ruimtegebruik wordt verrekend met een aansluitende kavel zodat het samengestelde
kavel in zijn geheel alsnog voldoet aan de voorgeschreven samenstelling.

13.6.4 Uitruil roodkavel
a. Het bevoegd gezag kan voor standaardkavels afwijken van het bepaalde in 13.6 en 13.6.1 b ten
behoeve van een hoger percentage roodkavel mits:
1. het extra roodkavel wordt verrekend met een andere kavel in het plangebied zodat de
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gezamenlijke kavels alsnog voldoen aan de voorgeschreven samenstelling;
2. de in artikel 13.6 genoemde minimale percentages in stand worden gehouden of -indien dit op
de kavel niet mogelijk is- afwijking met artikel 13.6.3 is verleend zodat de gezamenlijke percelen
voldoen aan de minimale percentages.
b. Aan de in artikel 13.6.4 onder a genoemde afwijking kunnen voorwaarden worden verbonden ten
behoeve van de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.
13.6.5 Clustering openbaar toegankelijk gebied bij kleine kavels
Het bevoegd gezag kan bij standaardkavels met een oppervlakte van maximaal 400 m2 afwijken van het
bepaalde in artikel 13.6, artikel 13.6.1 onder a en artikel 13.7 onder a en b ten behoeve van een
geclusterde openbare ruimte en toestaan dat:
a. het percentage groen - verspreid op de kavel 0 % bedraagt, mits het percentage groen - verspreid
wordt verrekend met een andere kavel in het plangebied op maximaal 500 meter afstand van de kavel,
zodat de gezamenlijke kavels alsnog voldoen aan de voorgeschreven samenstelling; en/of
b. de buitenranden van de kavel niet openbaar toegankelijk zijn, met uitzondering van de zijde(n) waar
verharding / infra is gesitueerd, mits de openbare toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers voor
niet meer dan 150 meter wordt onderbroken.
13.7

Kavelindeling

Met betrekking tot de indeling en instandhouding van de kavel gelden de volgende regels:
a. het voorgeschreven percentage groen - verspreid bevindt zich aan een of meer van de buitenranden
van de kavel;
b. alle buitenranden van de kavel worden ingericht en in stand gehouden als openbaar toegankelijk
gebied in de vorm van een doorwaadbare zone of verharding / infra met een minimale breedte van 2
meter;
c. de roodkavel wordt niet opgedeeld, maar als een aaneengesloten bouwveld gerealiseerd;
d. ten minste één volledige zijde van de kavel wordt aangewezen voor de verharding / infra ten behoeve
van de kavelontsluiting;
e. de verharding / infra sluit aan op, en biedt doorgang aan, bestaande of nieuw aan te leggen
infrastructuur van de aansluitende kavel;
f. het voorgeschreven percentage water sluit aan op, en biedt doorgang aan, bestaande of nieuw aan te
leggen water van de aansluitende kavel;
g. het roodkavel bij landbouwkavels bestaat voor maximaal 1/3 deel uit woonfuncties en voor 2/3 deel uit
agrarische bedrijfsfuncties;
h. parkeren is uitsluitend toegestaan binnen het roodkavel en verharding / infra;
i. de roodkavel sluit met minimaal 2,5 meter breedte aan op verharding / infra.
13.7.1 Afwijken ten behoeve van helofytenfilter
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.7 onder b. ten behoeve van een helofytenfilter, en
toestaan dat een buitenrand van de kavel als (collectief) helofytenfilter wordt gerealiseerd, met dien
verstande dat:
a. de afwijking betrekking heeft op maximaal één zijde van de kavel;
b. een doorwaadbare zone van minimaal 2 meter breed direct grenzend aan het helofytenfilter ingericht
wordt.
13.7.2 Afwijken situering kavelontsluiting
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.7 onder d. ten behoeve van een kavelontsluiting
die niet is gelegen langs een zijde van de kavel, met dien verstande dat:
a. door de specifieke vorm van de kavel een kavelontsluitingsweg, voor zover deze niet is gelegen langs
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een zijde van de kavel, leidt tot een lager percentage verharding / infra;
b. de afwijking de meest efficiënte wijze van ontsluiten van aansluitende kavels niet in de weg staat.
13.7.3 Afwijken bouwveld
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.7 onder c. en toestaan dat het roodkavel smaller is
dan 5 meter, als door de specifieke vorm van de kavel, of door beperkingen op de kavel vanwege
archeologie, de minimaal vereiste breedte van een bouwveld van 5 meter niet kan worden gehaald.
13.8

Tijdelijk afwijken

Gronden die in de omgevingsvergunning zijn aangewezen voor 'Verharding / infra' mogen, zolang er nog
geen aansluitende kavels zijn die ontsluiting behoeven, tijdelijk worden ingericht met 'Groen - natuur',
'Groen - verspreid', 'Water' en / of 'stadslandbouw'.
13.9

Floor area ratio

Voor bebouwing binnen het roodkavel is de maximum floor area ratio 50,0%.

13.9.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij standaardkavels afwijken van het bepaalde in 13.9 en een maximum floor area
ratio van 100% toestaan, als:
a. de extra oppervlakte 1:1 wordt gecompenseerd op een aansluitende kavel zodat het samengestelde
kavel in zijn geheel alsnog voldoet aan de voorgeschreven floor area ratio, en;
b. het realiseren van een hogere dichtheid op het bebouwbare oppervlak wordt gecompenseerd door een
verdubbeling van de bijdrage aan de ontwikkeling van 'Groen - verspreid' op de kavel (14% in plaats
van 7%);
c. de samengestelde kavel voldoet aan de overige in 13.6 voorgeschreven samenstelling.
13.10

Programma

13.10.1 Percentage kavels per programma
Binnen het gehele plangebied gelden de in tabel 2 opgenomen maximale percentages per kaveltype.
Type kavel

Maximum percentage per kaveltype

Standaardkavel

73,0%

Landbouwkavel

10,0%

Landschapskavel

17,0%

Tabel 2: Programma

13.10.2 Verdeling van functies
Met een omgevingsvergunning wordt de functie per kavel vastgelegd. Daarbij gelden de in tabel 3
opgenomen maximale percentages per functie in het gehele plangebied. Gebruik van de kavel dat afwijkt
van de in een omgevingsvergunning vastgelegde functie wordt aangemerkt als strijdig gebruik.
Functie

Maximum percentage per functie

Wonen
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Bedrijven

29,0%

Kantoren

4,5%

Voorzieningen

5,5%

Tabel 3: Verdeling van functies
13.11

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de ontwikkelregels, wordt in ieder geval gerekend:
a. gevoelige functies binnen de reserveringen voor uitbreiding van het wegennet en spoor;
b. gevoelige functies binnen de vrijwaringszone van hoogspanningsleidingen;
c. detailhandel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2 bruto vloeroppervlak per kavel;
d. supermarkten op gronden zonder aanduiding 'supermarkt';
e. supermarkten met een winkelvloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2 per kavel;
f. kassen met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 bruto vloeroppervlak per kavel;
g. intensieve veehouderij;
h. pelsdierfokkerij;
i. het bieden van gokgelegenheid;
j. seksinrichtingen;
k. motorclubs;
l. coffeeshops;
m. belwinkels.
13.12

Bouwregels

13.12.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
a.

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt dat deze uitsluitend zijn
toegestaan binnen het roodkavel.
b. In afwijking van het bepaalde in 13.12.1 onder a. kunnen bij een standaardkavel bijbehorende
bouwwerken buiten het roodkavel worden gerealiseerd in het gedeelte dat als stadslandbouw is
aangemerkt waarbij geldt dat:
1. uitsluitend een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een dierenverblijf en/of kas ten behoeve van
stadslandbouw is toegestaan;
2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
3. de oppervlakte per bijbehorend bouwwerk niet meer bedraagt dan 15 m2; en
4. het aantal bijbehorende bouwwerken in het gedeelte stadslandbouw niet meer bedraagt dan in
onderstaande tabel is opgenomen:
Oppervlakte stadslandbouw op de kavel

Maximum aantal bijbehorende bouwwerken

tot 500 m2

1

500 m2 of meer

2

13.12.2 Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van vergunningvrije bijbehorende bouwwerken gelden de regels voor vergunningvrij
bouwen op basis van het Besluit omgevingsrecht, met dien verstande dat als erf als bedoeld in artikel 1 van
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, het roodkavel wordt verstaan.

13.12.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen buiten het roodkavel geldt dat;

Gemeente Almere
bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening
7 februari 2022

40

1. de hoogte niet meer mag bedragen dan 1.2 meter;
2. deze voor ten minste 90% transparant zijn, en;
3. deze onderdeel uitmaken van een natuurlijke erfafscheiding.
b. voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op het roodkavel geldt dat de hoogte niet meer mag
bedragen dan 2 meter;
c. voor windinstallaties voor het opwekken van duurzame energie geldt dat:
1. deze worden gerealiseerd op het hoofdgebouw of aan de gevel van het hoofdgebouw;
2. de bouwhoogte van hoofdgebouwen met maximaal 3 meter wordt overschreden;
3. de rotordiameter van de windinstallaties niet meer bedraagt dan 2 meter.
d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter en
zijn uitsluitend toegestaan binnen het roodkavel;
e. in afwijking van het bepaalde in 13.12.3 onder d. kunnen vergunningvrije bouwwerken buiten het
roodkavel worden gerealiseerd voorzover deze betrekking hebben op nuts- en energievoorzieningen
en voorzieningen ten behoeve van waterberging, riolering en waterzuivering;
f. in afwijking van het bepaalde in 13.12.3 onder d. kunnen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten
behoeve van stadslandbouw buiten het roodkavel worden gerealiseerd, waarvan de hoogte niet meer
bedraagt dan 0,5 meter en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10% van het kavel;
g. in afwijking van het bepaalde in 13.12.3 onder d. kunnen bruggen ten behoeve van (langzaam)
verkeer buiten het roodkavel worden gerealiseerd, waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 1,5
meter en de breedte niet meer bedraagt dan 2 meter.
13.12.4 Afwijken geluid- en/of slagschaduwwerende voorzieningen
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.12.3 onder b. en d. en toestaan dat hogere
bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd, met dien verstande dat:
a. het bouwwerk dient om geluid- en/of slagschaduw te weren;
b. het bouwwerk maximaal 4 meter hoog is.
13.13

Milieu- en omgevingsfactoren

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning dient de initiatiefnemer aan te tonen dat het initiatief voldoet
aan de hieronder beschreven normen voor milieu- en omgevingsfactoren. Indien het initiatief niet voldoet
aan een of meer van de genoemde normen, dan wel kan voldoen aan de in de Bijlage Beslisbomen
genoemde voorwaarden voor die milieu- of omgevingsfactor, past het initiatief niet binnen het
bestemmingsplan.
13.14

Archeologie

13.14.1 Bescherming archeologische waarden
Bij het realiseren van gebouwen en overige bouwwerken, en het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, of van werkzaamheden, wordt aangetoond dat archeologische waarden niet worden aangetast. Ten
behoeve van de toets of aan hieraan is voldaan wordt de 'beslisboom archeologie' doorlopen zoals
opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.

13.14.2 Afwijken
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.14.1 indien en voorzover de in 13.14.1 genoemde
activiteiten dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze activiteiten zullen leiden tot een verstoring
van de archeologische waarden van de gronden en een of meerdere van de volgende voorwaarden worden
verbonden aan de omgevingsvergunning;
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
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b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij
de vergunning te stellen kwalificaties.
13.15

Bedrijven en milieuzonering

13.15.1 Voldoende afstand
Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden en gebruikswijzigingen geldt dat voldoende afstand in acht is
genomen zodat er geen hinder is op aangrenzende kavels.
Ten behoeve van de beoordeling of voldoende afstand in acht wordt genomen, wordt de 'beslisboom
bedrijven en milieuzonering' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.

13.15.2 Afwijken
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.15.1 en functies op kortere afstand van elkaar
toestaan, als:
a. hiertoe een gezamenlijke verzoek wordt gedaan door de betrokken eigenaren;
b. het gezamenlijk verzoek wordt gedaan in de vorm van de aanvraag om één omgevingsvergunning;
c. is aangetoond dat voldaan wordt aan de regels uit de Wet milieubeheer;
d. wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in beslisboom '2.3 vrijwillige acceptatie hinder'
zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.16

Bodem

Bij het realiseren van gebouwen en bij functiewijziging geldt dat sprake is van een functionele
bodemkwaliteit. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom bodemkwaliteit'
in doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.17

Duurzame energie

Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden ten behoeve van het opwekken van duurzame energie geldt dat
de activiteit geen negatieve invloed heeft op de mogelijkheid tot het opwekken van duurzame energie
buiten de eigen kavel.
13.18

Natuur

Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden geldt dat de vergunningsplichtige activiteit geen onevenredige
gevolgen heeft voor ecologische waarden. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de
'beslisboom natuur' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.19

Externe veiligheid

Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden geldt dat er geen onevenredige veiligheidsrisico's optreden.
Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom externe veiligheid' doorlopen
zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
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13.20

Geluid

Bij het realiseren van geluidsgevoelige objecten en/of het realiseren of reconstrueren van wegen geldt dat
een aanvaardbare geluidsituatie dient te bestaan. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt
de 'beslisboom geluid en slagschaduw' in doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.21

Kostenverhaal

Alvorens omgevingsvergunning wordt verleend voor een bouwplan (ingevolge 6.2.1 Bro) waarvoor
kostenverhaal verplicht is, dient het kostenverhaal te zijn verzekerd overeenkomstig artikel 6.12 van de
Wet ruimtelijke ordening. Kosten van gebiedsinvesteringen worden verhaald ten laste van de gronden,
gelegen binnen het exploitatiegebied ('kostenverhaalsgebied'), waarop bouwplannen zijn voorzien.
Het exploitatiegebied is aangeduid als 'overige zone - exploitatiegebied' in dit plan.
13.22

Luchtkwaliteit

Bij het realiseren van gebouwen, gebruikswijzigingen en het aanleggen van wegen geldt dat wordt voldaan
aan de luchtkwaliteitseisen. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom
luchtkwaliteit' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.23

Magneetvelden

Bij het realiseren van gebouwen en bij functiewijzigingen dient vermeden te worden dat er nieuwe situaties
ontstaan waarbij kinderen van jonger dan 15 langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse
hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. Ten
behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom magneetvelden' doorlopen zoals
opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.24

Water

13.24.1 Watersysteem
Bij het realiseren van gebouwen, gebruikswijzigingen en het aanleggen van verharding geldt dat geen
negatief effect optreedt op het watersysteem. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de
'beslisboom water' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.

13.24.2 Wateroverlast
Een omgevingsvergunning op grond van dit plan wordt alleen verleend als wateroverlast wordt beperkt,
doordat:
a. de aanleghoogte van wegen minimaal 5 cm boven het omliggende maaiveld is, doch nooit lager dan
NAP -4,70 m;
b. het vloerpeil van gebouwen minimaal 20 cm boven het omliggende maaiveld is, doch nooit lager dan:
1. NAP -4,55 m ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - peilgebied 1';
2. NAP -3,55 m ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - peilgebied 2'.
13.25

Monitoring en evaluatie

Het College van burgemeester en wethouders zal de cumulatieve effecten van de ontwikkeling van
Oosterwold minimaal één keer per twee jaar monitoren en evalueren, voor zover het betreft:
verkeer: toename verkeersintensiteiten in relatie tot de capaciteit, veiligheid en functie van de
aanwezige wegen die in beheer zijn van de gemeente of een andere overheid;
geluid: toename geluidbelasting door toename verkeersintensiteit op bestaande geluidgevoelige
objecten binnen de wettelijke geluidzones van wegen;
externe veiligheid: verantwoording over veranderingen van het groepsrisico en over de mogelijkheden
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voor hulpverlening en bestrijdbaarheid binnen het gebied met de aanduiding 'veiligheidszone vervoer gevaarlijke stoffen';
natuur: behoud van de foerageerfunctie voor kiekendief van het deel van het plangebied dat binnen 6
kilometer van het broedgebied van kiekendieven in de Oostvaardersplassen ligt.
13.25.1 Stappen
Het monitoring en evaluatieprogramma doorloopt de volgende stappen:
1. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds de vorige check?
2. Vallen de (gecumuleerde) gevolgen van deze ontwikkelingen binnen de acceptabel geachte grenzen
zoals opgenomen in 13.25.2?
3. Moet het bevoegd gezag mitigerende maatregelen nemen zoals opgenomen in 13.25.3 om
(gecumuleerde) gevolgen acceptabel te houden of te krijgen?
13.25.2 Kritieke grenzen
De cumulatieve effecten van Oosterwold zijn aanvaardbaar zolang zij de volgende kritieke grenzen niet
overschrijden:
verkeer: een inrichting van een weg die niet past bij de functie van de weg;
geluid: een gevelbelasting van meer dan 58 dB, na aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder;
externe veiligheid: groepsrisico boven de oriëntatiewaarde en een negatief advies van de Brandweer
Flevoland over de mogelijkheden voor rampbestrijding en zelfredzaamheid;
natuur: afname areaal waar voor kiekendief geschikt gewas wordt verbouwd.
13.25.3 Mitigerende maatregelen
Als de kritieke grenzen zoals geformuleerd in 13.25.2 worden overschreden, zal het College van
burgemeester en wethouders passende mitigerende maatregelen nemen om de gevolgen tot onder de
kritieke grens terug te brengen.
De maatregelen kunnen bestaan uit:
verkeer: functie van de weg aanpassen, weginrichting aanpassen, nieuwe wegen realiseren en/of in
overleg treden met een andere wegbeheerder teneinde wegaanpassingen te bewerkstelligen;
geluid: verlaging van de verkeersintensiteit door verkeersmaatregelen als de aanleg van een nieuwe
weg elders, functie van de weg aanpassen (snelheid), geluidreducerende maatregelen aan de bron, het
overdrachtsgebied en/of bij de ontvanger.
externe veiligheid: invloedsgebied herinrichten, personendichtheid in invloedsgebied verlagen of
maatregelen op gebouw-/kavelniveau;
natuur: inrichten optimaal foerageergebied.
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Hoofdstuk 4
Artikel 14

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 15
15.1

Algemene bouwregels

Parkeren

a.

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, waardoor de parkeerbehoefte voor
auto's en/of fietsen toeneemt, wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat
wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en voor fietsen. Er is sprake van
voldoende parkeergelegenheid als wordt voldaan de Nota Parkeernormen 2020. Wanneer deze nota
wordt gewijzigd of vervangen door nieuwe nota, dient aan de gewijzigde of nieuwe nota te worden
voldaan.
b. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in onderdeel a indien het
voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.
c. De op grond van artikel 15.1 onder a en b te realiseren parkeergelegenheid dient in stand te worden
gehouden.
15.2

Laden en lossen

a.

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, waardoor de behoefte aan ruimte voor
het laden of lossen van goederen toeneemt, wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt
aangetoond dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden of lossen van
goederen.
b. In afwijking van het bepaalde van onderdeel a, kan een omgevingsvergunning worden verleend:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren
stuit;
2. voor zover op andere wijze in de nodige ruimte voor het laden of lossen wordt voorzien.
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Artikel 16
16.1

Algemene gebruiksregels

Beroep en bedrijf aan huis

Het gebruik van ruimten in een woning (hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken) ten behoeve van
aan-huis-verbonden beroepen of bedrijfsmatige activiteiten aan huis dan wel detailhandel wordt als
gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
a. tot 33% van de bruto vloeroppervlakte van een woning (hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken)
mag voor een aan-huis-verbonden beroep en/ of bedrijfsmatige activiteiten aan huis worden gebruikt;
b. detailhandel mag worden uitgeoefend tot een maximum van 25 m2 winkelvloeroppervlakte, met dien
verstande dat dit oppervlak deel uitmaakt van de onder a. bedoelde 33% regeling;
c. er wordt geen horeca uitgeoefend met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast;
d. het beroep of de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend; er is maximaal één extra fte in
dienstverband toegestaan;
e. catering, seksinrichtingen en munitie- en vuurwerkopslag zijn niet toegestaan.
16.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt verstaan het gebruiken of
het laten gebruiken van:
a. gronden en bouwwerken niet behorende tot een inrichting waarbij een toename van stikstofemissie
plaatsvindt vanuit de betreffende gronden of bouwwerken;
b. gronden en bouwwerken behorende tot een inrichting, waarbij een toename van stikstofemissie
plaatsvindt vanuit de betreffende inrichting.
16.2.1 Uitzondering
Tot het strijdige gebruik als bedoeld in 16.2 wordt niet gerekend het nog niet gerealiseerde gebruik
conform een ten tijde van de vaststelling van het plan verleende en onherroepelijke vergunning als bedoeld
in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 of de Wet natuurbescherming.

16.2.2 Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden
Bij het toepassen van een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid op basis van dit plan, is artikel 16.2 van
overeenkomstige toepassing en is artikel 16.2 op het betreffende gebruik onverminderd van kracht.
16.3

Kamerbewoning en woningsplitsing

a.

Een verandering van het bestaande gebruik van een bestaande woning mag niet leiden tot
kamerbewoning of tot woningsplitsing.
b. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing indien maximaal twee onzelfstandige woonruimten
worden gebruikt voor de huisvesting van elk één persoon die geen onderdeel uitmaakt van het
huishouden van de hoofdbewoner en de hoofdbewoner tenminste 50% van de gebruikoppervlak
(GBO) bewoont (hospitaregeling).
c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing voor kamerbewoning voor maximaal twee onzelfstandige
woonruimten die elk wordt bewoond door maximaal één persoon.
16.3.1 Afwijken kamerbewoning
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.3 onder a. voor
kamerbewoning voor 3 of maximaal 4 onzelfstandige woonruimten, indien:
a. na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen uit de beleidsregels
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van de nota Beleidsregels Woningsplitsing en Kamerbewoning blijkt dat kwalitatief goede
onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan. Wanneer de algemene leefbaarheidstoets of de
fysieke leefbaarheidseisen uit de beleidsregels van deze nota wordt gewijzigd of vervangen door een
nieuwe nota, dient aan de gewijzigde of nieuwe nota te worden voldaan;
b. elke onzelfstandige woonruimte wordt bewoond door maximaal één persoon;
c. de kamerbewoning plaatsvindt in het hoofdgebouw.
16.3.2 Afwijken woningsplitsing
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.3 onder a. voor
woningsplitsing, indien: na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen
uit de beleidsregels van de nota Beleidsregels Woningsplitsing en Kamerbewoning blijkt dat kwalitatief
goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan. Wanneer de algemene leefbaarheidstoets of de
fysieke leefbaarheidseisen uit de beleidsregels van deze nota wordt gewijzigd of vervangen door een nieuwe
nota, dient aan de gewijzigde of nieuwe nota te worden voldaan en:
a. elke woning een minimale gebruiksoppervlakte heeft van 50m², of
b. twee woningen worden gevormd waarvan één woning een minimale gebruiksoppervlakte heeft van
30m² en één woning een minimale gebruiksoppervlakte heeft van 70m².
16.4

Parkeren

a.

Een verandering van gebruik, waardoor de parkeerbehoefte voor auto's en/of fietsen toeneemt, is
uitsluitend toegestaan als wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen
overeenkomstig de normen in Bijlage 3 Gebiedsindeling & auto- en fietsparkeernormen.
b. Parkeergelegenheid voor het parkeren van auto's moeten afmetingen hebben, die afgestemd zijn op
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien de afmetingen bij
langsparkeren tenminste 2 m breed bij 5,5 m lang (waarbij de eerste en laatste parkeerplaats 6 m lang
zijn) en bij andere parkeervormen tenminste 2,5 m breed en 5 m lang bedragen. In geval van
parkeergarages en/of afgesloten parkeerterreinen van 20 of meer parkeerplaatsen gelden de eisen uit
de NEN 2443:2013 of een vervangende meer recente regeling ten aanzien van parkeergelegenheid.
c. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bepalingen van het bepaalde in artikel
16.4 onder a mits bij de aanvraag wordt aangetoond dat wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid overeenkomstig de Nota Parkeernormen 2020. Wanneer deze nota wordt
gewijzigd of vervangen door een nieuwe nota, dient aan de gewijzigde of nieuwe nota te worden
voldaan.
d. De in artikel 16.4 onder a of c genoemde parkeergelegenheid dient in stand te worden gehouden,
tenzij wordt aangetoond dat met minder parkeergelegenheid kan worden volstaan.
16.5

Laden en lossen

a.

Een verandering van gebruik, waardoor de behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen
toeneemt, is uitsluitend toegestaan als wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden of lossen
van goederen.
b. In afwijking van het bepaalde in artikel 16.5 onder a, kan een omgevingsvergunning worden verleend:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren
stuit;
2. voor zover op andere wijze in de nodige ruimte voor het laden of lossen wordt voorzien.
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Artikel 17
17.1

Algemene aanduidingsregels

Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' kunnen burgemeester en
wethouders met het oog op het aspect externe veiligheid, ter verhoging van de veiligheid en
zelfredzaamheid van personen in gebouwen en ter verhoging van de bestrijdbaarheid, aan nieuwe functies
nadere eisen stellen ten aanzien van:
a. de situering van gebouwen;
b. de inrichting van terreinen;
c. het ontwerp van gebouwplattegronden of de indeling van gebouwen;
d. de plaats, de afmeting en de inrichting van vluchtroutes en nooduitgangen.
17.1.1 Procedure
Bij het stellen van nadere eisen wordt vooraf advies ingewonnen van de Brandweer Flevoland.
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Artikel 18
18.1

Algemene wijzigingsregels op basis van 3.6 lid 1 sub a Wro

Geringe veranderingen

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de
plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende
voorwaarden:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet
onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden
geschaad.
18.2

Gebiedsindeling en parkeernormen

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen en Bijlage 3 Gebiedsindeling & auto- en fietsparkeernormen te
wijzigen, in die zin dat:
a. de gebiedsindeling wordt gewijzigd;
b. functies met de daarbij behorende parkeernormen worden gewijzigd, indien nieuwe ontwikkelingen of
wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven;
c. nieuwe functies met de daarbij behorende parkeernormen worden toegevoegd.
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Artikel 19 Algemene wijzigingsregels op basis van artikel 7c lid 4 jo lid 12 van
het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zevende tranche
19.1

Wijzigen bijlagen

Het bevoegd gezag kan artikelen 13.13 tot en met 13.25 en de bijlagen, waaronder ook de beslisbomen,
waarnaar in dit bestemmingsplan wordt verwezen, wijzigen naar aanleiding van;
a. gewijzigde wet- en regelgeving;
b. gewijzigd beleid en/of gewijzigde richtlijnen.
19.2

Wijzigen verordenende regels

Het bevoegd gezag kan de Verordenende regels wijzigen naar aanleiding van aanpassing van de
verordeningen waarnaar in artikel 20 wordt verwezen.
19.3

Procedure

Bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid wordt de procedure gevolgd die is vervat in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht.
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Artikel 20
20.1

Verordenende regels

Algemene Plaatselijke Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening is van toepassing met inachtneming van de volgende aanpassingen:
a. artikel 2.6, in het hele artikel de term 'openbare plaats' vervangen door 'openbare weg';
b. artikel 4.8 vervangen door:
1. Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door
middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt
gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer.
20.2

Bouwverordening

De Bouwverordening is alleen van toepassing voor zover het betreft artikel 2.1.5 (bodemonderzoek) en
hoofdstuk 9 (welstand).
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Artikel 21

Van toepassing verklaring

De regels en verbeelding van onderstaande inpassingsplannen blijven onverminderd van toepassing:
IMRO code

Naam inpassingsplan

Vastgesteld

NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3004

Rijksinpassingsplan Windpark
Zeewolde

14 augustus 2017,
gewijzigd 2 maart 2018

EZKip20WZEEWOLDE-3001

Rijksinpassingsplan Partiële
6 mei 2021
herziening Windpark Zeewolde
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Hoofdstuk 5
Artikel 22
22.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

a.

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
22.2

Overgangsrecht gebruik

a.

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 23

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het 'Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening'.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1

Staat van Bedrijfsactiviteiten
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LIJST 1 - ACTIVITEITEN

01
011, 012, 013
011, 012, 013, 016
011, 012, 013
011, 012, 013
011, 012, 013
0113
0113
0163
011
0141, 0142
0143, 0145
0143
0145
0147
0147
0149
0149
0149
0149
0149
0149
0150
016
016
016
016
016
0162
02
021, 022, 024
03
0311
0312
032

0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
0
4
0
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
-

0

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)
Tuinbouw:
- bedrijfsgebouwen
- kassen zonder verwarming
- kassen met gasverwarming
- champignonkwekerijen (algemeen)
- champignonkwekerijen met mestfermentatie
- bloembollendroog- en prepareerbedrijven
- witlofkwekerijen (algemeen)
Fokken en houden van rundvee
Fokken en houden van overige graasdieren:
- paardenfokkerijen
- overige graasdieren
Fokken en houden van pluimvee:
- overig pluimvee
Fokken en houden van overige dieren:
- konijnen
- huisdieren
- maden, wormen e.d.
- bijen
- overige dieren
Akker-en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren (niet intensief)
Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²
- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²
- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²
KI-stations
BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
Bosbouwbedrijven
VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN
Zeevisserijbedrijven
Binnenvisserijbedrijven
Vis- en schaaldierkwekerijen

032
032
08
089
06
061, 062
08
0812
0893
10, 11
101, 102
101, 102
101
101
101
101, 102

1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven
2 - visteeltbedrijven
- TURFWINNING
Turfwinningbedrijven
- AARDOLIE- EN AARDGASWINNING
0 Aardolie- en aardgaswinning:
- WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.
0 Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht):
Zoutwinningbedrijven
- VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
1 - slachterijen en pluimveeslachterijen
4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²
5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²
6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²
7 - loonslachterijen

108
102
102
102
1031
1031
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
1032, 1039
104101
1051

8
0
5
6
0
2
0
1
2
3
0
0

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m²
Visverwerkingsbedrijven:
- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²
- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²
Aardappelprodukten fabrieken:
- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²
Groente- en fruitconservenfabrieken:
- jam
- groente algemeen
- met koolsoorten
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
Zuivelprodukten fabrieken:

CAT

nummer

-

GROOTSTE
AFSTAND

OMSCHRIJVING

SBI-2008

30

2

30
30
30
30
100
30
30
100

2
2
2
2
3.2
2
2
3.2

50
50

3.1
3.1

100

3.2

100
50
100
30
30
100

3.2
3.1
3.2
2
2
3.2

50
30
50
30
30

3.1
2
3.1
2
2

50

3.1

100
50

3.2
3.1

100
50

3.2
3.1

100

3.2

100

3.2

100
100
50
50
50

3.2
3.2
3.1
3.1
3.1

50

3.1

100
50

3.2
3.1

50

3.1

100
100
100

3.2
3.2
3.2
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CAT

nummer

-

GROOTSTE
AFSTAND

OMSCHRIJVING

SBI-2008

1051
1052
1052
1071
1071
1071
1072

3
1
2
0
1
2

- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j
Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²
- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens
- v.c. >= 7500 kg meel/week
Banket, biscuit- en koekfabrieken

100
100
30

3.2
3.2
2

30
100
100

2
3.2
3.2

10821
10821
10821
10821
1073
1083
1083
1089
1089
110102
1102 t/m 1104
1107
13
131
132
132
133
139
139, 143
14
141
141
142, 151
15
151
152
16
16101
16102
16102
1621
162
162
162902
17
1712
1712
172
17212
17212
58
581
1811
1812
18129
1814
1814
1813
1814
182
19
19202
20
2120
2120
2120
2052
2052

2
3
5
6

- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m²
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m²
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²
- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²
Deegwarenfabrieken
Koffiebranderijen en theepakkerijen:
- theepakkerijen
Soep- en soeparomafabrieken:
- zonder poederdrogen
Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
Vervaardiging van wijn, cider e.d.
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken
VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Bewerken en spinnen van textielvezels
Weven van textiel:
- aantal weefgetouwen < 50
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont
VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)
Schoenenfabrieken
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Houtzagerijen
Houtconserveringsbedrijven:
- met zoutoplossingen
Fineer- en plaatmaterialenfabrieken
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout
Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken
VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
Papier- en kartonfabrieken:
- p.c. < 3 t/u
Papier- en kartonwarenfabrieken
Golfkartonfabrieken:
- p.c. < 3 t/u
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Drukkerijen van dagbladen
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
Smeeroliën- en vettenfabrieken
VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
Farmaceutische produktenfabrieken:
- formulering en afvullen geneesmiddelen
- verbandmiddelenfabrieken
Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
- zonder dierlijke grondstoffen
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2
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100

3.2

30
100

2
3.2

100
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100
50
50
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3.1
3.1
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50
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50

3.1
2
3.1

50
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3.1
3.1

100

3.2

50
100
100
50
30

3.1
3.2
3.2
3.1
2

50
100

3.1
3.2

100

3.2

10
100
100
30
10
30
30
30
10

1
3.2
3.2
2
1
2
2
2
1

100

3.2

50
30

3.1
2

100
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0
1
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0
1

-

-

0
2
0
1
0
1
0
1
-
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25, 31
251, 331
251, 331
251, 331
255, 331
255, 331
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2561, 3311
2562, 3311
2562, 3311
259, 331
259, 331
259, 331
27, 28, 33
27, 28, 33
27, 28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 27, 33
272
293
26, 33
261, 263, 264, 331
2612
26, 32, 33
26, 32, 33
29

A
0
1
0
3
0
1
0
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1
2
C
0
1
1a
B
B1
0
1
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
A0
B
B
0
1
A
-

-

A

Fotochemische produktenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
- vloeropp. < 100 m2
Rubber-artikelenfabrieken
Kunststofverwerkende bedrijven:
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
Glasfabrieken:
- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW
Kalkzandsteenfabrieken:
- p.c. < 100.000 t/j
Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken
Betonmortelcentrales:
- p.c. < 100 t/u
Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:
- p.c. < 100 t/d
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²
- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
Minerale produktenfabrieken n.e.g.
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL.
MACH./TRANSPORTMIDD.)
Constructiewerkplaatsen:
- gesloten gebouw
- gesloten gebouw, p.o. < 200 m2
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2
Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
- algemeen
- metaalharden
- lakspuiten en moffelen
- scoperen (opspuiten van zink)
- thermisch verzinken
- thermisch vertinnen
- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
- anodiseren, eloxeren
- chemische oppervlaktebehandeling
- emailleren
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)
Overige metaalbewerkende industrie
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2
VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:
- p.o. < 2.000 m2
VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
Accumulatoren- en batterijenfabrieken
Elektrotechnische industrie n.e.g.
VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie
Fabrieken voor gedrukte bedrading
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

CAT

nummer

205902
205903
22
221102
221102
2219
222
222
23
231
231
231
232, 234
232, 234
232, 234
23612
23612
2362
2363, 2364
2363, 2364
2365, 2369
2365, 2369
237
237
237
2391
2399
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50

3.1
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3.2
3.2
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3.2
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3.2
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50
50
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3.1
3.1
3.2
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50
100
50

3.2
3.1
3.2
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100
100
100
100
100
100
100
100
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100
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50
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3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.1
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3.1

100

3.2

30

2

100
30

3.2
2

50
50

3.1
3.1

30

2
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291
293
30
301, 3315
301, 3315
301, 3315
302, 317
302, 317
303, 3316
309
3099
31
310
9524
321
322
323
324
32991
32999
35
35

0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
Auto-onderdelenfabrieken
- VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
1 - houten schepen
2 - kunststof schepen
0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
1 - algemeen
0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken
Transportmiddelenindustrie n.e.g.
- VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
1 Meubelfabrieken
2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.
- PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
41, 42, 43
45, 47
451, 452, 454
451
45204
45204
45204
45205
453
473
473
473
46
461
4621
4622
4623
4624
46217, 4631

B1
B2
C0
C1
C2
C3
D0
D3
D4
D5
E0
E1
E2
A0
A2
B0
B1
B2
0
1
2
3
-

A
B
C

0
2
3
0

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie
- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
- < 10 MVA
- 10 - 100 MVA
- 100 - 200 MVA
Gasdistributiebedrijven:
- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
- stadsverwarming
- blokverwarming
WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
- < 1 MW
- 1 - 15 MW
BOUWNIJVERHEID
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²
- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²
Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²
- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)
Autoplaatwerkerijen
Autobeklederijen
Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
Benzineservisestations:
- met LPG < 1000 m3/jr
- zonder LPG
GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
Handelsbemiddeling (kantoren)
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders
Grth in bloemen en planten
Grth in levende dieren
Grth in huiden, vellen en leder
Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
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3.2

100
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100
100
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30
50
50
30
50

3.2
1
2
2
3.1
3.1
2
3.1

100
100

3.2
3.2

30
50
100

2
3.1
3.2

10
30
50

1
2
3.1

100
30

3.2
2

50

3.1

30
100

2
3.2

100
50
50
30

3.2
3.1
3.1
2

30
100
100
10
50
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2
3.2
3.2
1
3.1
2
2
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30

3.1
2

10
50
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50
50

1
3.1
2
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3.1
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1
0
0
0
1
2
4
5
6
0
1
2

0
1
0
1
0
1
2
A

-

1
2

0
1

0
1
A
0
2
A
B

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën
Grth in dranken
Grth in tabaksprodukten
Grth in suiker, chocolade en suikerwerk
Grth in koffie, thee, cacao en specerijen
Grth in overige voedings- en genotmiddelen
Grth in overige consumentenartikelen
- klein, lokaal verzorgingsgebied
Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:
Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)
Grth in metaalertsen:
Grth in metalen en -halffabrikaten
Grth in hout en bouwmaterialen:
- algemeen: b.o. > 2000 m²
- algemeen: b.o. <= 2000 m²
zand en grind:
- algemeen: b.o. > 200 m²
- algemeen: b.o. <= 200 m²
Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
- algemeen: b.o. > 2.000 m²
- algemeen: b.o. < = 2.000 m²
Grth in chemische produkten
Grth in kunstmeststoffen
Grth in overige intermediaire goederen
Autosloperijen: b.o. > 1000 m²
- autosloperijen: b.o. <= 1000 m²
Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m²
- overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m²
Grth in machines en apparaten:
- machines voor de bouwnijverheid
- overige
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
Detailhandel voor zover n.e.g.
Supermarkten, warenhuizen
Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken
Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel
Apotheken en drogisterijen
Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten
Postorderbedrijven
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)
LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra
Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.
Café's, bars
Discotheken, muziekcafé's
Kantines
Cateringbedrijven
VERVOER OVER LAND
Spoorwegen:
- stations
Bus-, tram- en metrostations en -remises
Taxibedrijven
Touringcarbedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m²
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m²
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen
VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)
DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
- stukgoederen
Distributiecentra, pak- en koelhuizen
Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)

CAT

nummer

4632, 4633
4634
4635
4636
4637
4638, 4639
464, 46733
46711
46712
46713
46721
46722, 46723
4673
4673
4673
46735
46735
46735
4674
4674
4674
46751
46752
4676
4677
4677
4677
4677
466
466
466
466, 469
47
47
471
4722, 4723
4724
4773, 4774
4752
4791
952
55
5510
553, 552
561
563
563
5629
562
49
491, 492
491, 492
493
493
493
494
494
495
50, 51
50, 51
52
52242
52242
52102, 52109
52109
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1
1
1
1
1
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3.1
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1
1
2
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LIJST 1 - ACTIVITEITEN

1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages
2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)
- POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
A Telecommunicatiebedrijven
B0 zendinstallaties:
B1 - LG en MG, zendervermogen < 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!)
B2 - FM en TV
B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig)
- FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen
- VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
A Verhuur van en handel in onroerend goed
- VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
- COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
B Datacentra
- SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek
A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.
- OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
A Openbaar bestuur (kantoren e.d.)
Brandweerkazernes
- ONDERWIJS
Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs
Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs
- GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
Ziekenhuizen
Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
Consultatiebureaus
1 Verpleeghuizen
2 Kinderopvang
- MILIEUDIENSTVERLENING
B rioolgemalen
A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.
B Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
A2 - kabelbranderijen
A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)
A5 - oplosmiddelterugwinning
A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval
C0 Composteerbedrijven:
C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr
- DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
Kerkgebouwen e.d.
A Buurt- en clubhuizen
B Hondendressuurterreinen
- CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Studio's (film, TV, radio, geluid)
Bioscopen
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen
Muziek- en balletscholen

CAT

nummer

5221
5221
5222
791
5229
53
531, 532
61
61
61
61
61
64, 65, 66
64, 65, 66
41, 68
41, 68
77
7711
7712, 7739
773
772
62
62
58, 63
72
721
722
63, 69tm71, 73, 74,
77, 78, 80tm82
812
74203
82992
84
84
8425
85
852, 8531
8532, 854, 855
86
8610
8621, 8622, 8623
8691, 8692
871
8891
37, 38, 39
3700
381
381
382
382
382
382
382
382
382
94
941, 942
9491
94991
94991
59
591, 592, 601, 602
5914
9004
8552
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3.2

10
30
30
50

1
2
2
3.1

30
30
30
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0
1
A
B
C
E
F
G
H
I
0
11
2
A
F
G

A
B
A
B
0
1
2
3
A
B

Dansscholen
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
Dierentuinen
Kinderboerderijen
Zwembaden:
- overdekt
Sporthallen
Bowlingcentra
Overdekte kunstijsbanen
Maneges
Tennisbanen (met verlichting)
Veldsportcomplex (met verlichting)
Golfbanen
Kunstskibanen
Schietinrichtingen:
- buitenbanen met voorzieningen: boogbanen
- binnenbanen: boogbanen
Skelter- en kartbanen, in een hal
Sportscholen, gymnastiekzalen
Jachthavens met diverse voorzieningen
Casino's
Amusementshallen
OVERIGE DIENSTVERLENING
Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
Wasverzendinrichtingen
Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
Begrafenisondernemingen:
- uitvaartcentra
- begraafplaatsen
- crematoria
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
Dierenasiels en -pensions
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

CAT

nummer

85521
9101, 9102
91041
91041
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
931
932
9200
92009
96
96011
96011
96012
96013
96013
9602
9603
9603
96031
96032
9313, 9604
9609
9609

GROOTSTE
AFSTAND

OMSCHRIJVING

SBI-2008

30
10
100
30

2
1
3.2
2

50
50
30
100
50
50
50
10
50

3.1
3.1
2
3.2
3.1
3.1
3.1
1
3.1

30
10
50
30
50
30
30

2
1
3.1
2
3.1
2
2

50
50
30
30
10
10

3.1
3.1
2
2
1
1

10
10
100
30
100
10

1
1
3.2
2
3.2
1
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1

Beslisboom archeologie

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect archeologie wordt onderstaande beslisboom doorlopen.
1.

Beschikbaar onderzoek
Is voor het terrein waarvoor
vergunning wordt aangevraagd reeds archeologisch
onderzoek conform de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie uitgevoerd?

Ja
Ga naar vraag 4.

Nee
Ga naar vraag 2.

Gegevens
Archeologisch onderzoek.

2.

Archeologische waarden
Geldt voor het terrein waarvoor vergunning wordt aangevraagd een archeologische
waarde op grond van de archeologische beleidskaart Almere?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

3.

Vergunningplicht
Geldt voor de activiteiten die
zijn voorzien op het terrein
waarvoor vergunning wordt
aangevraagd op grond van de
Archeologieverordening Almere een vergunningplicht?

Ja
Ga naar vraag 4.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
Inzicht in diepte en
oppervlakte van de
verstoring van de
bodem.

4.

Archeologisch onderzoek
Blijkt uit een toets van het bevoegd gezag op basis van
een archeologisch onderzoek
conform de Kwaliteitsnorm
voor de Nederlandse Archeologie dat:
er geen archeologische
waarden aanwezig zijn;
de archeologische waarden in voldoende mate
zijn zeker gesteld; of
de archeologische waarden door de ontwikkeling
niet worden geschaad.

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet, tenzij gebruik
wordt gemaakt van
artikel 13.14.2.

Gegevens
Archeologisch onderzoek.

Bijlage ‘Beslisbomen’
Pagina 4 van 22

2

Beslisboom bedrijven en milieuzonering

2.1

Bij vestiging nieuwe milieugevoelige functie1

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect bedrijven en milieuzonering wordt onderstaande beslisboom doorlopen.

1

2

3

1.

Verwachte milieubelasting
Is de milieugevoelige functie
op voldoende afstand2 van
omliggende hinderveroorzakende activiteiten3 voorzien
conform de richtafstanden in
de VNG brochure ‘Bedrijven
en milieuzonering’ (2009),
waarbij reductie met maximaal 1 afstandsstap mag
plaatsvinden voor alle aspecten met uitzondering van gevaar?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 2.

Gegevens
-

2.

Feitelijke milieubelasting
Is de feitelijke milieubelasting
van de bedrijfsactiviteiten
naar verwachting kleiner dan
de hinderafstand uit de VNG
brochure?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
-

3.

Specifieke milieubelasting
Blijkt uit onderzoek dat de feitelijke milieubelasting niet de
gevoelige functie raakt en dat
het toevoegen van de gevoelige functie geen belemmering
vormt voor de bedrijfsexploitatie?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 4.

Gegevens
Onderzoek naar de
feitelijke milieubelasting

Milieugevoelige functies zijn, conform de VNG brochure, (bedrijfs)woningen, ziekenhuizen, scholen,
kinderdagverblijven en verblijfsrecreatie. Een bedrijfswoning die onderdeel uitmaakt van de eigen
milieubelastende activiteit hoeft niet te worden getoetst aan de richtafstanden. Dit geldt wel voor bedrijfswoningen van derden.
De afstand wordt bepaald door uit te gaan van het te bebouwen terrein voor de milieugevoelige functie
ten opzichte van het terrein dat voor de milieubelastende activiteiten wordt gebruikt.
Het betreft milieubelastende activiteiten van derden die geen onderdeel zijn van de vergunningaanvraag
en waarmee ook geen overeenkomst is gesloten door initiatiefnemer. Voor activiteiten die in dezelfde
vergunningaanvraag zijn betrokken of waar een overeenkomst over is gesloten, wordt de afweging in 2.3
doorlopen.
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Beslisboom bedrijven en milieuzonering

4.

2.2

Maatregelen
Blijkt uit onderzoek dat maatregelen mogelijk zijn om de
milieubelasting afdoende te
beperken?

Ja
Project
voldoet onder
voorwaarden .

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Maatregelenonderzoek

Bij vestiging nieuwe milieubelastende activiteit

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect bedrijven en milieuzonering wordt onderstaande beslisboom doorlopen. Indien in één aanvraag meerdere bedrijven worden gevestigd, geldt de beslisboom voor de gezamenlijke bedrijfsactiviteiten ten opzichte de omgeving en
niet per individueel bedrijf.

4

1.

Verwachte milieubelasting
Is voldoende4 grond rondom
de milieubelastende activiteit
op de kavel beschikbaar zodat de milieubelasting niet
buiten de kavelgrens treedt
conform de richtafstanden in
de VNG brochure ‘Bedrijven
en milieuzonering’ (2009),
waarbij reductie met maximaal 1 afstandsstap mag
plaatsvinden voor alle aspecten met uitzondering van gevaar?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 3.

Gegevens
-

2.

Feitelijke milieubelasting
Is de feitelijke milieubelasting
van de activiteiten naar verwachting kleiner dan de afstand uit de VNG brochure?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
-

3.

Specifieke milieubelasting
Blijkt uit onderzoek dat de feitelijke milieubelasting niet buiten de kavelgrens treedt?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 4.

Gegevens
Onderzoek naar de
feitelijke milieubelasting

4.

Maatregelen
Blijkt uit onderzoek dat maatregelen mogelijk zijn om de
milieubelasting te beperken
tot de kavelgrens?

Ja
Project
voldoet onder
voorwaarden.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Maatregelenonderzoek

De afstand wordt bepaald door uit te gaan van het terrein dat voor de milieubelastende activiteiten wordt
gebruikt tot de kavelgrens van het kavel waar de inrichting op voorzien is.
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2.3

Vrijwillig acceptatie milieubelasting

Indien vrijwillig een kortere afstand tussen een milieubelastende activiteit en milieugevoelige
functie wordt aangevraagd, wordt onderstaande beslisboom doorlopen voor de beoordeling van
de aan te houden afstand tussen de activiteiten onderling. Voor de functiescheiding naar de
omgeving gelden de beslisbomen zoals bij 2.1 en 2.2 zijn opgenomen.
1.

Bedrijfswoning
Is de milieugevoelige functie
onderdeel van de inrichting
(bedrijfswoning)?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 2.

Gegevens
-

2.

Acceptatie
Blijkt uit de aanvraag dat zowel de eigenaar van de milieubelastende activiteit als de
eigenaar van de milieugevoelige activiteit een kortere afstand accepteert (door een
gezamenlijke aanvraag of een
ondertekende verklaring)?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Ga naar beslisboom 2.1 en/of 2.2,
geen verdere reductie mogelijk.

Gegevens
-

4.

Verwachte hinder
Is tussen de milieubelastende
activiteit en de milieugevoelige functie voldoende afstand
voorzien conform de richtafstanden in de VNG brochure
‘Bedrijven en milieuzonering’
(2009), waarbij reductie met
maximaal 2 afstandsstappen
mag plaatsvinden voor alle
aspecten met uitzondering
van gevaar?

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
-
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3

Beslisboom bodemkwaliteit

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect bodemkwaliteit wordt onderstaande beslisboom doorlopen.
1.

Onderzoeksplicht
Is sprake van een functiewijziging naar een functie die gevoeliger is voor bodemkwaliteit en/of is sprake van een
onderzoeksplicht naar de bodemgesteldheid als bedoeld
in artikel 8, vierde lid, van de
Woningwet?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Geen onderzoeksplicht, het project
voldoet.

Gegevens
-

2.

Projectomvang
Is sprake van het bouwen op
een bouwwerk dat naar aard
en omvang gelijk is aan een
bouwwerk als genoemd in het
Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II?

Ja
Geen onderzoeksplicht, het project
voldoet.

Nee
Ga naar vraag 3.

Gegevens
-

3.

Beschikbare gegevens
Zijn reeds bruikbare recente
onderzoeksresultaten beschikbaar (bodemkwaliteitskaart / eerder verrichte onderzoeken) waaruit blijkt dat de
bodemkwaliteit geschikt is
voor de beoogde functie?

Ja
Geen onderzoeksplicht, het project
voldoet.

Nee
Ga naar vraag 4.

Gegevens
-

4.

Onderzoek
Blijkt uit onderzoek dat de bodemkwaliteit geschikt is voor
de beoogde functie?

Ja
Het project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 5.

Gegevens
Bodemonderzoek
(verkennend, indien nodig incl asbestonderzoek).

5.

Maatregelen
Blijkt uit een goedgekeurd saneringsplan dat de bodemkwaliteit met maatregelen geschikt gemaakt kan worden
voor de beoogde functie?

Ja
Project voldoet
onder voorwaarden.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Door bevoegd gezag goedgekeurd
saneringsplan.
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4

Beslisboom natuur

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect natuur wordt onderstaande beslisboom
doorlopen.

5
6

1.

Natuurnetwerk Nederland
Ligt het project in of nabij het
Natuurnetwerk Nederland
(NNN) zoals aangegeven in
de provinciale ‘Omgevingsverordening Flevoland
(2019)’?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Ga naar vraag 3.

Gegevens
-

2.

Effect op NNN
Blijkt uit een effectbeoordeling
van het project op het Natuurnetwerk Nederland dat het
project tot aantasting5 van de
wezenlijke kenmerken en
waarden van het Natuurnetwerk Nederland leidt?

Ja
Project voldoet
niet.

Nee
Ga naar vraag 3.

Gegevens
Effectbeoordeling
project op Natuurnetwerk Nederland.

3.

Beschermde soorten
Zijn de gronden van het project de laatste drie jaar in gebruik geweest voor agrarische
doeleinden?

Ja
Project voldoet
onder de voorwaarde dat buiten
het broedseizoen
wordt gewerkt dan
wel voorafgaand
en gedurende het
broedseizoen het
werkterrein ongeschikt wordt gehouden voor broedvogels.

Nee
Ga naar vraag 4.

Gegevens
-

4.

Effect flora en fauna
Blijkt uit onderzoek dat het
project geen beschermde
soorten aantast?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 5.

Gegevens
Flora- en faunaonderzoek

5.

Maatregelen flora en fauna
Blijkt uit onderzoek dat maatregelen6 mogelijk zijn om
aantasting van beschermde
soorten te voorkomen?

Ja
Project voldoet
onder voorwaarden.

Nee
Ga naar vraag 6

Gegevens
Maatregelenonderzoek

Ruimtebeslag in het NNN dat niet verenigbaar is met de doelen van NNN is altijd een aantasting.
Bijvoorbeeld het gebruik van een door het ministerie goedgekeurde gedragscode.
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Beslisboom natuur

6.

Ontheffing
Is ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend?

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Ontheffing Wet natuurbescherming

Nota Bene:
Naast deze beoordeling door de gemeente in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning, kan het noodzakelijk zijn voor een project om ook een vergunning of melding in het kader van de Wet natuurbescherming aan te vragen.
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5

Beslisboom externe veiligheid

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect externe veiligheid wordt onderstaande
beslisboom doorlopen.

7
8

1.

Gevoelige functie
Voorziet het project in een
kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

2.

Inventarisatie risicobronnen
Ligt het project in de aanduiding ‘veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen’7?

Ja

Nee

Gegevens

Overleg met gemeente en Brandweer Flevoland
over uw bouwplan.
En neem de geadviseerde maatregelen8 op in uw bouwplan. Ga naar
vraag 3.

Project voldoet.

-

3.

Plaatsgebonden risico
Blijkt uit onderzoek dat het
project voldoet aan de grenswaarde van 10-6/jaar voor
kwetsbare objecten of de
richtwaarden voor beperkt
kwetsbare objecten voor het
plaatsgebonden risico?

Ja
Ga naar vraag 4.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Externe veiligheidsonderzoek.

4.

Groepsrisico
Blijkt uit onderzoek dat het
project invloed heeft op het
groepsrisico dat verantwoord
dient te worden?

Ja
Ga naar vraag 5.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
Externe veiligheidsonderzoek.

5.

Verantwoording
Blijkt uit een besluit dat het
bevoegd gezag het groepsrisico verantwoord vindt?

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Besluit bevoegd
gezag omtrent verantwoording
groepsrisico.

Zie hiervoor de verbeelding.
De gevraagde mogelijke maatregelen staan in artikel 17 lid 1.
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6

Beslisboom geluid en slagschaduw

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect geluid wordt onderstaande beslisboom
doorlopen.

6.1

Bij bouwen langs wegen

1.

Gevoelige functie
Is bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning een
geluidgevoelig object9 of geluidgevoelig terrein10 voorzien?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Ga naar vraag 4

Gegevens
-

2.

Wettelijke geluidzone
Ligt het geluidgevoelig object
of geluidgevoelig terrein binnen een wettelijke geluidzone
zoals bedoeld in hoofdstuk VI
Wet geluidhinder of nabij een
30 km/u weg die invloed kan
hebben op een goed woonen leefklimaat in het plangebied11?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Ga naar vraag 4.

Gegevens
-

3.

Gevelbelasting
Blijkt uit akoestisch onderzoek dat (eventueel met
maatregelen) op de gevel(s)
van het gevoelig object of de
rand van het geluidsgevoelig
terrein kan worden voldaan
aan het hogere waardenbesluit (maximaal 53 dB Lden
voor de onderste drie bouwlagen, tot 7,5 meter toetshoogte) of de Wet geluidhinder (bijvoorbeeld dove gevel
en maximaal 48 dB Lden voor
bouwlagen boven de 7,5 meter toetshoogte) en is de aanleg en instandhouding van

Ja
Ga naar vraag 4.

Nee
Project voldoet
niet.

9

10

11

Akoestisch onderzoek en inzage in
borging van aanleg
en instandhouding
van eventuele
maatregelen.

Geluidgevoelige objecten zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, te weten: woningen, onderwijsgebouwen,
ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven.
Geluidgevoelige terreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, te weten woonwagenstandplaatsen en
ligplaatsen voor woonschepen.
Een 30 km/u weg kan invloed hebben op een goed woon- en leefklimaat bij een intensiteit van de weg van
meer dan 500 mvt/etmaal.
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eventuele maatregelen geborgd?
4.

Verkeerstoename
Leidt het project tot een verkeerstoename op omliggende
wegvakken die tot onaanvaardbare hinder kan leiden
op omliggende (gerealiseerde
en vergunde) geluidgevoelige
objecten12 en geluidgevoelige
terreinen?

Ja
Ga naar vraag 5.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

5.

Omgeving
Blijkt uit een worst-case berekening dat (eventueel met
maatregelen) de geluidbelasting op de gevel(s) van het
omliggende gevoelige object
of de rand van het geluidgevoelig terrein niet hoger is
dan 53 dB Lden of dat sprake
is van een toename van de
geluidbelasting die niet significant is (minder dan 2 dB) en
is de aanleg en instandhouding van eventuele maatregelen geborgd?

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Akoestisch onderzoek omliggende
gevoelige objecten
en terreinen en inzage in borging
aanleg en instandhouding van eventuele maatregelen.

12

Indien in de aanvraag omgevingsvergunning maximaal 3 woningen zijn opgenomen, kan deze vraag sowieso
met ‘nee’ beantwoord worden.
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6.2

Bij aanleg of fysieke wijziging van een weg met een maximumsnelheid
van 50 km/u of meer

1.

Type weg
Is sprake van de aanleg van
een nieuwe weg of fysieke
wijziging van een bestaande
weg in de zin van de Wet geluidhinder?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

2.

Wettelijke geluidzone
Liggen geluidgevoelige objecten13 of geluidgevoelige terreinen14 binnen de wettelijke
geluidzone15 van de weg?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

3.

Vrije veldcontour
Kan op basis van beschikbare
informatie worden vastgesteld
dat de (gerealiseerde en vergunde) geluidgevoelige objecten en geluidgevoelige terreinen buiten de vrije veldcontour van de toekomstige wegvakken liggen?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 4.

Gegevens
-

4.

Geluidbelasting
Blijkt uit akoestisch onderzoek dat het project voldoet
aan de normen uit de Wet geluidhinder in combinatie met
de vastgestelde hogere geluidwaarden en zijn de aanleg
en instandhouding van eventuele maatregelen geborgd?

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Akoestisch onderzoek en inzage in
borging van de
aanleg en instandhouding van eventuele maatregelen.

13

14

15

Geluidgevoelige objecten zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, te weten: woningen, onderwijsgebouwen,
ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven.
Geluidgevoelige terreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, te weten woonwagenstandplaatsen en
ligplaatsen voor woonschepen.
De wettelijke geluidzones zijn opgenomen in artikel 74 Wet geluidhinder en bedragen vanaf de as van de weg
aan weerszijden 250 meter voor een weg van een of twee rijstroken, 400 meter voor een weg met drie of vier
rijstroken en 600 meter voor een weg met vijf of meer rijstroken.
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6.3

Bij aanleg of fysieke wijziging van een weg met een maximumsnelheid
van 30 km/u

1.

Type weg
Is sprake van aanleg of reconstructie van een 30 km/u
weg die tot onaanvaardbare
hinder16 voor omliggende geluidgevoelige objecten17 of
geluidgevoelige terreinen18
kan leiden?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

2.

Geluidbelasting
Blijkt uit een worst-case berekening dat (eventueel met
maatregelen) de geluidbelasting op de gevel(s) van het
omliggende geluidgevoelige
object of de rand van het omliggende geluidgevoelige terrein niet hoger is dan 53 dB
Lden of dat sprake is van een
toename van de geluidbelasting die niet significant is
(minder dan 2 dB) en zijn de
aanleg en instandhouding van
eventuele maatregelen geborgd?

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Akoestisch onderzoek en inzage in
de borging en instandhouding van
eventuele maatregelen.

16

17

18

Indien sprake is van een 30 km/u weg met een verkeersintensiteit van maximaal 500 mvt/etmaal, kan
deze vraag sowieso met ‘nee’ beantwoord worden.
Geluidgevoelige objecten zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, te weten: woningen, onderwijsgebouwen,
ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen en kinderdagverblijven.
Geluidgevoelige terreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, te weten woonwagenstandplaatsen en
ligplaatsen voor woonschepen.
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6.4

Slagschaduw van windturbines

N.B. Deze beslisboom wordt pas betrokken in de vergunningverlening nadat het rijksinpassingsplan
Windpark Zeewolde is gewijzigd en de beslisboom ‘Slagschaduw bij bouwen in de buurt van windturbines’ in het rijksinpassingsplan is aangepast en aangevuld met een beoordeling of voldaan wordt aan
het beleid van de gemeente ter voorkoming of beperking van slagschaduw.

Om te beoordelen of het project voldoet aan het beleid van de gemeente ter voorkoming of beperking van slagschaduw (stap 6 in de beslisboom van het rijksinpassingsplan), wordt onderstaande beslisboom doorlopen.
1.

Slagschaduwgevoelig object
Is in de aanvraag omgevingsvergunning een slagschaduwgevoelig object19 voorzien?

Ja

Nee

Gegevens

Ga naar vraag 2.

Project voldoet.

-

2.

Slagschaduwzone
Ligt het slagschaduwgevoelige object binnen de slagschaduwzone zoals opgenomen in de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

3.

Maximale slagschaduw
Blijkt uit slagschaduwonderzoek dat is uitgevoerd conform de vereisten uit de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold dat de astronomisch
maximaal mogelijke slagschaduw20 op de daglichtopeningen21 van slagschaduwgevoelige ruimten22 en van
ruimten die door een daglichtopening c.q. daglichtopeningen in verbinding staan met
slagschaduwgevoelige ruimten, per slagschaduwgevoelig
object niet meer dan 30 uur
per jaar en niet meer dan 1
uur per dag bedraagt?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 4.

Gegevens
Slagschaduwonderzoek.

19

20

21

22

Slagschaduwgevoelige objecten zijn gevoelige objecten als bedoeld in artikel 1.1 Activiteitenbesluit
milieubeheer.
Astronomisch maximaal mogelijke slagschaduw is de maximale slagschaduw die theoretisch kan optreden,
uitgaande van zonneschijn, windturbines die altijd in bedrijf zijn en rotorbladen die altijd loodrecht op de lijn
van de zon naar de ontvanger staan. Bij de bepaling van de astronomisch maximaal mogelijke slagschaduw
worden de uitgangspunten in acht genomen zoals vermeld in de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold.
Daglichtopening is het doorzichtig deel van een scheidingsconstructie, waardoor toetreding van daglicht tot
een ruimte mogelijk is.
Slagschaduwgevoelige ruimte is een geluidgevoelige ruimte als bedoeld in artikel 1 Wet geluidhinder en een
verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1.1, lid d, Besluit geluidhinder in een slagschaduwgevoelig object. Aanvullend worden ook praktijklokalen en gymnastieklokalen van onderwijsgebouwen aangemerkt als slagschaduwgevoelige ruimten.
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4.

23

Maatregelen
Wordt door het toepassen
van geoorloofde maatregelen23 de astronomisch maximaal mogelijke slagschaduw
op de daglichtopeningen van
slagschaduwgevoelige ruimten en van ruimten die door
een daglichtopening c.q. daglichtopeningen in verbinding
staan met slagschaduwgevoelige ruimten, per slagschaduwgevoelig object beperkt
tot maximaal 30 uur per jaar
en maximaal 1 uur per dag?

Ja
Project voldoet
onder voorwaarden.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Slagschaduwonderzoek met maatregelen.

Een overzicht van maatregelen die in ieder geval geoorloofd zijn en welke zeker niet geoorloofd zijn is
opgenomen als bijlage bij de Beleidsregel slagschaduw Oosterwold. Deze lijst kan periodiek herzien worden.
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7

Beslisboom luchtkwaliteit

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect luchtkwaliteit wordt onderstaande beslisboom doorlopen.
1.

Gevoelige bestemmingen
Wordt een gevoelige bestemming24 binnen 300 meter van
een rijksweg of 50 meter van
een provinciale weg mogelijk
gemaakt?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Ga naar vraag 5.

Gegevens
-

2.

Toename aanwezigen
Is sprake van nieuwvestiging
of is sprake van een toename
van meer dan 10% van de
aanwezigen bij uitbreiding
van een bestaande gevoelige
bestemming?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Project voldoet aan
besluit gevoelige
bestemmingen, ga
naar vraag 5.

Gegevens
-

3.

Luchtkwaliteit projectlocatie
Blijkt uit onderzoek dat op de
projectlocatie wordt voldaan
aan de grenswaarden voor
luchtkwaliteit (titel 5.2 Wet milieubeheer)?

Ja

Nee

Gegevens

Ga naar vraag 4.

Project voldoet
niet.

Luchtkwaliteit-onderzoek

4.

Locatiekeuze
Is afdoende gemotiveerd
waarom deze locatie wordt
gekozen?

Ja
Project voldoet aan
besluit gevoelige
bestemmingen, ga
naar vraag 5.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Motivering locatiekeuze binnen onderzoekszone.

5.

NIBM –categorieën
Valt het project in één van de
categorieën van gevallen die
in de Regeling NIBM is opgenomen als categorie die niet
in betekende mate bijdraagt
aan de luchtverontreiniging?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 6.

Gegevens
-

24

Conform het Besluit gevoelige bestemmingen (Stb-2009-14) zijn de volgende gebouwen met de bijbehorende
terreinen gevoelige bestemmingen voor luchtkwaliteit: scholen, kinderdagverblijven, en verzorgings-,
verpleeg- en bejaardentehuizen.
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6.

NIBM- berekening
Blijkt uit een berekening dat
de bijdrage van het project
aan de luchtverontreiniging
‘niet in betekenende mate’ is?

Ja
Project voldoet.

Nee
Ga naar vraag 7.

Gegevens
Berekening bijdrage aan luchtverontreiniging (NIBMtool)

7.

Grenswaarden luchtkwaliteit
Blijkt uit onderzoek dat ook in
de nieuwe situatie wordt voldaan aan de grenswaarden
voor luchtkwaliteit (titel 5.2
Wet milieubeheer).

Ja

Nee

Gegevens

Project voldoet.

Project voldoet
niet.

Luchtkwaliteit-onderzoek.
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Beslisboom magneetvelden

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect magneetvelden van bovengrondse
hoogspanningslijnen wordt onderstaande beslisboom doorlopen.
1.

Indicatieve zone
Bevindt het project zich binnen 80 meter van de hartlijn
van de hoogspanningsverbinding25?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

2.

Gevoelige bestemming
Is sprake van een gevoelige
bestemming zoals bedoeld in
het beleidsadvies van het Rijk
met betrekking tot de magneetveldzone26 (woningen,
scholen, crèches en kinderopvangplaatsen met bijbehorende erven en buitenspeelruimten)27?

Ja
Ga naar vraag 3.

Nee
Project voldoet.

Gegevens
-

3.

Specifiek magneetveld
Blijkt uit onderzoek28 dat de
projectlocatie buiten de specifieke magneetveldzone ligt
(het jaargemiddeld magneetveld van de bovengrondse
hoogspanningslijn op de projectlocatie is niet hoger dan
0,4 microtesla)?

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Onderzoek naar
het jaargemiddeld
magneetveld.

25

26

27

28

De indicatieve magneetveldzone bedraagt 80 meter aan weerszijden van de hartlijn van de
hoogspanningsverbinding.
Advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, VROM, 3 oktober 2005 (kenmerk SAS/2005183118); en
Verduidelijking advies met betrekking tot hoogspanningslijnen, VROM, 4 november 2008
(kenmerk DGM/2008105664)
Locaties waar zich wel kinderen kunnen bevinden, maar waar de verblijftijd vergeleken met wonen als kort
kan worden bestempeld zijn bijvoorbeeld sportvelden, speeltuinen en zwembaden. Deze worden niet
aangemerkt als gevoelige functies.
Conform de ‘Handreiking voor het berekenen van de specifieke magneetveldzone bij bovengrondse
hoogspanningslijnen.’
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Beslisboom water

Om te beoordelen of een project voldoet aan het aspect water wordt onderstaande beslisboom
doorlopen.
1.

Waterberging
Is bij de aanvraag omgevingsvergunning voorzien in voldoende waterberging29, waarbij minimaal 11,5 m3 waterberging per 100 m2 verharding30 wordt toegevoegd?

Ja
Ga naar vraag 2.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
Overzicht m2 verharding en m3 waterberging.

2.

Aansluiting watersysteem
Wordt bij de aanleg van de
waterberging rekening gehouden met aansluitmogelijkheid
van het volgende perceel?

Ja
Project voldoet.

Nee
Project voldoet
niet.

Gegevens
-

Nota Bene: Vanuit het Waterschap kunnen aanvullende eisen gesteld worden aan een project.

29

30

Onder waterberging wordt verstaan: een reservoir (sloot, vijver, infiltratiekratten, wadi, groen/water dak, etc.)
dat versnelde regenwaterafvoer van verhard oppervlak (bebouwing, bestrating, etc.) tijdelijk kan opvangen.
Onder verharding wordt verstaan: de oppervlakte van het gedeelte van het kavel dat als roodkavel en voor
verkeer is aangewezen (op dit gedeelte is verharding immers toegestaan).
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Bijlage 3

Gebiedsindeling & auto- en fietsparkeernormen

Gemeente Almere
bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening
7 februari 2022

89

AUTO

Parkeernormen Almere
datum: 1 oktober 2020
Wonen

Type woning

Oppervlakte
(gbo)
van

grondgebonden

Koop

grondgebonden

Koop

Eenheid

> 120 m2

Zone A

Zone B

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

Zone C

Zone D/D*

Zone E/E*

Zone F

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

aandeel bezoek 0,

aandeel bezoek 0,3

aandeel bezoek 0,3

totaal

aandeel bezoek

aandeel bezoek 0,andeel bezoek 0,1aandeel bezoek 0,2aandeel bezoek 0,3

tot

90 m2

Zone A+

per woning

1,3

1,5

1,9

2,2

0,3

2,1

1,5 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,75 openbaar /1,5*

2,0

120 m2 per woning

1,2

1,4

1,8

2,1

0,3

1,8

1,5 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,75 openbaar /1,5*

2,0

grondgebonden

Koop

< 90 m2

per woning

0,9

1,2

1,4

1,6

0,3

1,8

1,5 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,75 openbaar /1,5*

2,0

grondgebonden

Huur

> 120 m2

per woning

1,0

1,3

1,7

1,9

0,3

1,8

1,5 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,75 openbaar /1,5*

2,0

grondgebonden

Huur

< 120 m2

per woning

0,7

1,0

1,4

1,7

0,3

1,8

1,5 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,75 openbaar /1,5*

2,0

grondgebonden

Gereguleerde huur

< liberal.grens

per woning

0,6

0,9

1,1

1,3

0,3

1,5

1,5 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,75 openbaar /1,5*

-

0,3

niet-grondgebonden

Koop

niet-grondgebonden

Koop

niet-grondgebonden

Koop

niet-grondgebonden

Huur

niet-grondgebonden

Huur

niet-grondgebonden

Gereguleerde huur

> 90 m2

per woning

1,2

1,4

1,8

2,1

per woning

1,1

1,3

1,7

2,0

< 60 m2

per woning

0,8

1,1

1,3

1,5

0,3

> 90 m2

per woning

0,9

1,2

1,6

1,8

0,3

< 90 m2

per woning

0,6

0,9

1,3

1,6

< liberal.grens

per woning

0,5

0,8

1,0

60 m2

90 m2

1,9

1,5 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,75 openbaar /1,75*

-

1,5

1,25 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,5 openbaar /1,25*

-

1,5

1,0

-

1,7

1,5 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,75 openbaar /1,75*

-

0,3

1,3/1,5*

1,25 openbaar óf 1 op eigen terrein + 0,5 openbaar /1,25*

-

1,2

0,3

1,0

1,0

-

-

overig

1 kamer appartement (zelfstandig)

< 40 m2

per woning

0,3

0,6

0,8

1,0

0,3

0,7

-

overig

Kamerverhuur

< 40 m2

per kamer

0,1

0,3

0,7

0,8

0,3

0,7

-

-

overig

Aanleunwoning, serviceflat, zelfstandige
woning met beperkte zorgvoorziening

per woning

0,2

0,5

1,1

1,2

0,3

1,1

-

-

overig

Zorgwoning (t.b.v. bezoek en personeel)

per woning

0,2

0,5

0,5

0,5

0,3

0,7

0,6

-

overig

Tiny houses

per woning

0,2

0,4

0,6

0,7

0,3

1,0

-

-

Zone C

Zone D/D*

Zone E/E*

Zone F

Parkeernorm

< 50 m2

*) De normen met een asterisk gelden uitsluitend in de corresponderende zones die op de kaart met een asterisk zijn aangeduid

Parkeernormen Almere
Werken

Zone A+ / A

Zone B

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

aandeel bezoek

totaal

totaal

totaal

Functie

Eenheid

Kantoor zonder baliefunctie

100 m2 bvo

1,1

1,9

2,5

5%

1,8

1,8

-

Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

100 m2 bvo

1,5

2,3

3,5

20%

2,4

2,4

-

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief

100 m2 bvo

1,3

1,9

2,3

5%

2,3

2,3

-

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief

100 m2 bvo

0,6

0,8

1,0

5%

0,7

1,2

-

Bedrijfsverzamelgebouw

100 m2 bvo

1,3

2,8

3,0

10%

3,0

1,7

-

Parkeernormen Almere
Winkelen

1,9

Zone A+ / A

Zone B

Zone C

Zone D/D*

Zone E/E*

Zone F

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

Parkeernorm
aandeel bezoek

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

Functie

Eenheid

Buurtsupermarkt

100 m2 bvo

1,9

2,7

4,1

89%

4,2

-

-

Discountsupermarkt

100 m2 bvo

4,3

4,9

7,5

89%

7,1

-

-

Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)

100 m2 bvo

Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)

100 m2 bvo

5,0

-

Groothandel in levensmiddelen

7,0

-

-

Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum > 175.000 inwoners

-

-

-

6,1

2,6

4,3

5,9

93%

100 m2 bvo

5,7

6,4

7,1

80%

100 m2 bvo

3,3

-

-

Buurt- en dorpscentrum

100 m2 bvo

2,2

3,1

4,0

72%

4,5

-

Wijkcentrum (klein)

100 m2 bvo

2,5

3,7

4,9

76%

5,2

-

-

Wijkcentrum (gemiddeld)

100 m2 bvo

3,3

4,4

5,5

79%

5,8

-

-

Wijkcentrum (groot)

100 m2 bvo

3,5

4,8

6,1

81%

6,4

-

-

Stadsdeelcentrum

100 m2 bvo

3,6

5,2

6,8

85%

6,9

-

-

5,6

Kringloopwinkel

100 m2 bvo

0,8

1,2

1,9

89%

1,7

1,7

-

Bruin- en witgoedzaken

100 m2 bvo

3,6

5,8

8,1

92%

7,7

-

-

Woonwarenhuis/woonwinkel

100 m2 bvo

1,1

1,6

1,9

95%

1,8

-

-

Woonwarenhuis (zeer groot)

100 m2 bvo

-

-

5,2

95%

5,2

-

-

Meubelboulevard/woonboulevard

100 m2 bvo

-

2,0

2,5

93%

2,4

-

-

Winkelboulevard

100 m2 bvo

-

3,7

4,4

93%

4,0

-

-

Outletcentrum

100 m2 bvo

-

9,2

10,4

94%

10,1

-

-

Bouwmarkt

100 m2 bvo

-

1,8

2,4

87%

2,4

-

-

Tuincentrum (inclusief buitenruimte)

100 m2 bvo

-

2,2

2,6

89%

2,7

-

-

Groencentrum (inclusief buitenruimte)

100 m2 bvo

-

2,2

2,6

89%

2,7

-

-

Parkeernormen Almere
Sport, Cultuur en
ontspanning

Zone A+ / A

Zone B

Zone C

Zone D/D*

Zone E/E*

Zone F

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

Parkeernorm
aandeel bezoek

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal
-

Functie

Eenheid

Bibliotheek

100 m2 bvo

0,5

0,8

1,1

97%

1,2

-

Museum

100 m2 bvo

0,5

0,8

1,1

95%

1,0

-

-

Bioscoop

100 m2 bvo

3,2

8,0

11,1

94%

11,4

-

-

Filmtheater/filmhuis

100 m2 bvo

2,6

5,3

7,9

97%

8,3

-

-

Theater/schouwburg

100 m2 bvo

7,3

8,0

9,3

87%

10,7

-

-

Musicaltheater

100 m2 bvo

2,9

3,4

4,0

86%

4,2

-

-

Casino

100 m2 bvo

5,7

6,1

6,5

86%

6,7

-

-

Wijkgebouw

100 m2 bvo

1,5

2,2

2,9

75%

2,9

2,9

-

Bowlingcentrum

bowlingbaan

1,6

2,3

2,8

89%

3,3

-

-

Biljartcentrum/snookercentrum

tafel

0,8

1,1

1,3

87%

1,5

-

-

Dansstudio

100 m2 bvo

1,5

3,9

5,5

93%

5,6

-

-

Fitnessstudio/sportschool

100 m2 bvo

1,4

3,4

4,8

87%

4,9

4,9

-

Fitnesscentrum

100 m2 bvo

1,7

4,5

6,3

90%

6,4

-

-

Wellnesscentrum

100 m2 bvo

3,3

6,3

9,3

99%

9,3

-

-

Sauna/hammam

100 m2 bvo

2,5

4,6

6,7

99%

6,7

-

-

Sporthal

100 m2 bvo

1,4

2,1

2,8

96%

2,8

-

-

1,0

1,9

2,8

94%

2,8

2,8

-

Sportzaal
Tennisbaan/hal

baan

0,3

0,4

0,5

87%

2,9

2,9

-

Squashbaan/hal

baan

1,6

2,4

2,7

84%

1,9

-

-

Zwembad (overdekt)/zwemparadijs

100 m2 bassin

9,9

10,7

11,5

97%

11,9

-

-

Zwembad (openlucht)

100 m2 bassin

7,3

10,1

12,9

99%

13,2

-

-

Sportveld

Ha. netto terrein

15,0

20,0

25,0

95%

25,6

-

-

Stadion

zitplaats

0,1

0,2

0,2

99%

0,2

-

-

Kunstijsbaan (<400 meter)

100 m2 bvo

1,1

1,5

1,8

98%

1,8

-

-

Kunstijsbaan (400 meter)

100 m2 bvo

2,2

2,5

2,8

98%

2,5

-

-

Skihal

100m2 sneeuw

4,0

4,7

5,4

98%

5,4

-

-

Jachthaven

ligplaats

0,7

0,7

0,7

n.t.b.

0,7

-

-

Golfoefencentrum

totaal

-

-

53,1

93%

50,0

-

-

Golfbaan (18 holes)

18 holes, 60 ha

-

-

106,0

98%

100,0

-

-

Indoorspeeltuin/kinderspeelhal

7,4

- gemiddeld en kleiner

100 m2 bvo

2,9

3,9

5,2

97%

-

-

-

- groot

100 m2 bvo

3,5

4,6

5,6

98%

-

-

-

- zeer groot

100 m2 bvo

3,7

5,3

5,9

98%

-

-

-

Manege

box

0,3

0,3

0,3

90%

0,5

-

-

Dierenpark, Attractie- en pretpark

ha. netto terrein

6,0

8,0

10,0

99%

11,4

-

-

Volkstuin

10 tuinen

1,1

1,2

1,3

100%

1,4

-

-

Parkeernormen Almere
Horeca en
(verblijfs)recreatie

Zone B

Zone C

Zone D/D*

Zone E/E*

Zone F

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

Parkeernorm
aandeel bezoek

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal
-

Functie

Eenheid

Camping (kampeerterrein)

standplaats

-

-

1,2

90%

1,2

-

Bungalowpark (huisjescomplex)

bungalow

-

-

2,1

91%

1,6

-

-

Budgethotel/hostel

10 kamers

0,4

0,8

2,5

77%

2,3

-

-

Hotel (gemiddelde prijsklasse)

10 kamers

2,0

3,3

5,2

80%

4,9

-

-

Luxe hotel

10 kamers

5,0

7,9

11,0

72%

6,9

-

-

Café/bar/cafetaria

100 m2 bvo

4,0

6,0

8,0

90%

6,7

6,7

-

Restaurant

100 m2 bvo

8,0

9,0

15,0

80%

13,3

13,3

-

Discotheek

100 m2 bvo

6,1

13,9

20,9

99%

19,4

-

-

Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw

100 m2 bvo

5,0

9,5

11,0

99%

9,5

-

-

100 m2 bvo

6,5

9,5

11,0

95%

9,5

-

-

100 m2 bvo

3,0

5,0

5,0

95%

5,0

-

-

Zone A+ / A

Zone B

Zone C

Zone D/D*

Zone E/E*

Zone F

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

aandeel bezoek

totaal

totaal

totaal
-

Zalenverhuur (met regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-,
dansevenementen)
Zalenverhuur (zonder regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-,
dansevenementen)

Parkeernormen Almere
Gezondheidszorg

Zone A+ / A

Functie

Eenheid

Huisartsenpraktijk/centrum

behandelkamer

2,0

2,4

3,2

57%

3,0

-

Apotheek

apotheek

2,2

2,7

3,3

45%

3,2

-

-

Fysiotherapiepraktijk/centrum

behandelkamer

1,2

1,4

1,9

57%

1,9

-

-

Consultatiebureau

behandelkamer

1,2

1,5

2,0

50%

2,0

-

-

Consultatiebureau voor ouderen

behandelkamer

1,3

1,6

2,0

38%

1,9

-

-

Tandartsenpraktijk/centrum

behandelkamer

1,5

1,9

2,5

57%

2,5

2,5

-

Gezondheidscentrum

behandelkamer

1,5

1,8

2,4

55%

2,3

2,0

-

Ziekenhuis

100 m2 bvo

1,4

1,6

1,9

29%

1,7

-

-

35,1

35,1

35,1

97%

33,0

-

-

Crematorium

gelijktijdige
plechtigheid
gelijktijdige
plechtigheid

36,6

36,6

36,6

99%

35,0

-

-

Penitentiaireinrichting

10 cellen

1,6

2,1

3,2

37%

3,4

-

-

Religiegebouw

bid-/zitplaats

0,2

0,2

0,2

99%

0,2

0,2

-

Verpleeg- en verzorgingstehuis

wooneenheid

0,6

0,7

0,7

60%

0,7

-

-

Begraafplaats

Parkeernormen Almere
Onderwijs

Zone C

Zone D/D*

Zone E/E*

Zone F

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal
-

Zone A+ / A

Zone B

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

aandeel bezoek

Functie

Eenheid

Kinderdagverblijf (crèche)

100 m2 bvo

rekentool

rekentool

rekentool

0%

rekentool

1,2 + K&R

Basisschool

leslokaal

rekentool

rekentool

rekentool

0%

rekentool

1,0 + K&R

-

Middelbare school

100 leerlingen

4,3

5,5

5,9

11%

5,0

-

-

ROC

100 leerlingen

5,2

6,4

6,9

7%

5,9

-

-

Hogeschool

100 studenten

10,3

12,0

12,9

72%

10,9

-

-

Universiteit

100 studenten

13,7

17,2

18,7

48%

15,9

-

-

Avondonderwijs of vrijetijdsonderwijs

10 studenten

5,0

6,6

7,8

95%

6,7

-

-

- cursus aan huis
- workshops

FIETS

Parkeernormen Almere
datum: 1 oktober 2020
Wonen

Type woning

Oppervlakte (gbo)
van

Eenheid

Zone A+/A

Zone B

Zone C

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

tot

> 120 m2

grondgebonden

Koop

grondgebonden

Koop

grondgebonden

Koop

< 90 m2

per woning

grondgebonden

Huur

> 120 m2

per woning

grondgebonden

Huur

< 120 m2

per woning

grondgebonden

Gereguleerde huur

< liberal.grens

per woning

niet-grondgebonden

Koop

> 90 m2

per woning

niet-grondgebonden

Koop

niet-grondgebonden

Koop

< 60 m2

per woning

niet-grondgebonden

Huur

> 90 m2

per woning

niet-grondgebonden

Huur

< 90 m2

per woning

niet-grondgebonden

Gereguleerde huur

< liberal.grens

per woning

overig

1 kamer appartement (zelfstandig)

< 40 m2

per woning

overig

Kamerverhuur

< 40 m2

per kamer

overig

Aanleunwoning, serviceflat, zelfstandige
woning met beperkte zorgvoorziening

per woning

overig

Zorgwoning (t.b.v. bezoek en personeel)

per woning

overig

Tiny houses

90 m2

60 m2

per woning

120 m2 per woning

90 m2

< 50 m2

per woning

per woning

Voor de fietsparkeernormen bij
woningen wordt verwezen naar artikel
4.30 van het Bouwbesluit 2012. Na de
inwerkingtreding van de Omgevingswet
zullen de fietsparkeernormen voor
woningen uit het Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl) van kracht zijn.

Parkeernormen Almere
Werken

Zone A+/A

Functie

Eenheid

Kantoor zonder baliefunctie

Zone B

Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm
totaal

totaal

totaal

100 m2 bvo

2,9

2,0

1,5

Commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

100 m2 bvo

2,9

2,0

1,5

Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief

100 m2 bvo

Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief

100 m2 bvo

Bedrijfsverzamelgebouw

100 m2 bvo

2,9

2,0

1,5

+ 6 ppl per balie t.b.v. bezoekers
(minimum 10 plaatsen)

Parkeernormen Almere
Winkelen

1,9

Zone A+/A

Zone B

Zone C

Parkeernorm

Parkeernorm

Parkeernorm

totaal

totaal

totaal

4,3

3,0

2,2

Functie

Eenheid

Buurtsupermarkt

100 m2 bvo

Discountsupermarkt

100 m2 bvo

Fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)

100 m2 bvo

Fullservice supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)

100 m2 bvo

Groothandel in levensmiddelen

100 m2 bvo

-

Binnenstad of hoofdwinkel(stads)centrum > 175.000 inwoners

100 m2 bvo

4,0

-

-

Buurt- en dorpscentrum

100 m2 bvo

Wijkcentrum (klein)

100 m2 bvo

Wijkcentrum (gemiddeld)

100 m2 bvo

Wijkcentrum (groot)

100 m2 bvo

3,6

2,8

2,0

Stadsdeelcentrum

100 m2 bvo

Kringloopwinkel

100 m2 bvo

Bruin- en witgoedzaken

100 m2 bvo

4,0

2,8

2,0

Woonwarenhuis/woonwinkel

100 m2 bvo

Woonwarenhuis (zeer groot)

100 m2 bvo

Meubelboulevard/woonboulevard

100 m2 bvo

Winkelboulevard

100 m2 bvo

Outletcentrum

100 m2 bvo

Bouwmarkt

100 m2 bvo

0,4

0,3

0,2

Tuincentrum (inclusief buitenruimte)

100 m2 bvo

0,6

0,4

0,3

Groencentrum (inclusief buitenruimte)

100 m2 bvo

0,6

0,4

0,3

Parkeernormen Almere
Sport, Cultuur en
ontspanning

Zone A+/A

Functie

Eenheid

Bibliotheek

Zone B

Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm
totaal

totaal

totaal

100 m2 bvo

5

3,5

2,5

Museum

100 m2 bvo

1,4

1

0,7

Bioscoop

100 m2 bvo

12

8,4

6

Filmtheater/filmhuis

100 m2 bvo

Theater/schouwburg

100 m2 bvo

38

27

19

Musicaltheater

100 m2 bvo

Casino

100 m2 bvo

Wijkgebouw

100 m2 bvo

Bowlingcentrum

bowlingbaan

Biljartcentrum/snookercentrum

tafel

Dansstudio

100 m2 bvo

Fitnessstudio/sportschool

100 m2 bvo

Fitnesscentrum

100 m2 bvo

8

5,6

4

Wellnesscentrum

100 m2 bvo

Sauna/hammam

100 m2 bvo

Sporthal

100 m2 bvo
6,2

4,8

3,1

32

22

16

Sportzaal
Tennisbaan/hal

baan

Squashbaan/hal

baan

Zwembad (overdekt)/zwemparadijs

100 m2 bassin

Zwembad (openlucht)

100 m2 bassin

Sportveld

Ha. netto terrein

Parkeernormen Almere
Sport, Cultuur en
ontspanning (vervolg)

Zone A+/A

Functie

Eenheid

Stadion

zitplaats

Kunstijsbaan (<400 meter)

100 m2 bvo

Kunstijsbaan (400 meter)

100 m2 bvo

Parkeernormen Almere
Sport, Cultuur en
ontspanning (vervolg)

Functie

100 m2 bvo

Skihal

100m2 sneeuw

Jachthaven

ligplaats

Golfoefencentrum

totaal

Golfbaan (18 holes)

18 holes, 60 ha

Indoorspeeltuin/kinderspeelhal
- gemiddeld en kleiner

100 m2 bvo

- groot

100 m2 bvo

- zeer groot

100 m2 bvo

Manege

box

Dierenpark, Attractie- en pretpark

ha. netto terrein

Volkstuin

10 tuinen

Zone B

Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm
totaal

totaal

totaal

Zone A+/A

Zone B

Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm
totaal

totaal

totaal

Parkeernormen Almere
Horeca en
(verblijfs)recreatie

Zone A+/A

Functie

Eenheid

Camping (kampeerterrein)

standplaats

Bungalowpark (huisjescomplex)

bungalow

Budgethotel/hostel

10 kamers

Hotel (gemiddelde prijsklasse)

10 kamers

Luxe hotel

10 kamers

Café/bar/cafetaria

Zone B

Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm
totaal

totaal

totaal

0,4

0,3

0,2

100 m2 bvo

20

14

10

Restaurant

100 m2 bvo

20

14

10

Discotheek

100 m2 bvo

20

14

10

Evenementenhal/beursgebouw/congresgebouw

100 m2 bvo

20

14

10

100 m2 bvo

20

14

10

100 m2 bvo

12

8

6

Zalenverhuur (met regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-,
dansevenementen)
Zalenverhuur (zonder regulier gebruik t.b.v. feesten, muziek-,
dansevenementen)

Parkeernormen Almere
Gezondheidszorg

Zone A+/A

Functie

Eenheid

Huisartsenpraktijk/centrum

behandelkamer

Apotheek

apotheek

Fysiotherapiepraktijk/centrum

behandelkamer

Consultatiebureau

behandelkamer

Consultatiebureau voor ouderen

behandelkamer

Tandartsenpraktijk/centrum

behandelkamer

Gezondheidscentrum
Ziekenhuis
Crematorium
Begraafplaats

Zone B

Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm
totaal

totaal

totaal

behandelkamer

4,0

2,8

2,0

100 m2 bvo

1,4

1,0

0,7

gelijktijdige
plechtigheid
gelijktijdige
plechtigheid

Penitentiaireinrichting

10 cellen

Religiegebouw

bid-/zitplaats

Verpleeg- en verzorgingstehuis

wooneenheid

Parkeernormen Almere
Onderwijs

Zone A+/A

Functie

Eenheid

Kinderdagverblijf (crèche)

100 m2 bvo

Basisschool

Zone B

Zone C

Parkeernorm Parkeernorm Parkeernorm
totaal

totaal

totaal

leslokaal

3,0

3,0

3,0

per 10 leerlingen

Middelbare school

100 leerlingen

9,0

9,0

9,0

per 10 leerlingen

ROC

100 leerlingen

13,0

13,0

13,0

Hogeschool

100 studenten

Universiteit

100 studenten

Avondonderwijs of vrijetijdsonderwijs

10 studenten

- cursus aan huis
- workshops

Bijlage 4

Hogere waardenbesluit

Gemeente Almere
bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening
7 februari 2022

104

BESLUIT WET GELUIDHINDER
Vaststelling hogere waarden W z
C w
O
w
, artikel 83 en 110a
Wet geluidhinder

Besluit Wet geluidhinder

Besluit op grond van artikel 83 en 110a van de Wet geluidhinder met betrekking tot
vaststelling van hogere waarden in verband met
z
C
O
A
.
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1. BESLUIT
Gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en op
navolgende overwegingen hebben burgemeester en wethouders van de gemeente
Almere besloten de volgende hogere waarden vast te stellen:
Geluidbelasting (dB) inclusief aftrek art. 110g Wgh
Object

Geluidgevoelige object
of geluidgevoelig
terrein waarvoor de
aanvraag
omgevingsvergunning
is ingediend na
vaststelling van het
z
C
bestemmingsplan
O
.

Gebied
Oosterwold
(geldt alleen voor
gebied tussen de
berekende 53 dB
Lden contour en
de wettelijke
geluidszone Wet
geluidhinder) *
Oosterwold
(geldt alleen voor
gebied tussen de
wegrand van de
weg en berekende
53 dB Lden
contour) ** , #
Oosterwold
(geldt alleen voor
gebied tussen de
berekende 53 en
48 dB Lden
contour) ***
Oosterwold
(geldt alleen voor
gebied tussen de
wegrand van de
weg en berekende
53 dB Lden
contour) **** , #

Bron

Waarnee
m hoogte

Maximale
hogere
waarde

Rijks- en
provinciale
wegen

Begane
grond, 1e
en 2e
verdieping

53 dB

Rijks- en
provinciale
wegen

Begane
grond, 1e
en 2e
verdieping

53 dB

gemeentelijke
(hoofd)wegen

Begane
grond, 1e
en 2e
verdieping

53 dB

gemeentelijke
(hoofd)wegen

Begane
grond, 1e
en 2e
verdieping

53 dB

Toelichting:
*
voor afstanden zie tabel 4.1 en 4.2 akoestisch rapport Buro DB (kenmerk
RPT20233101-05 d.d. 22 juni 2021)
**
voor afstanden zie tabel 4.2 akoestisch rapport Buro DB (kenmerk RPT2023310105 d.d. 22 juni 2021)
***
voor afstanden zie tabel 4.3 en 4.4 akoestisch rapport Buro DB (kenmerk
RPT20233101-05 d.d. 22 juni 2021)
**** voor afstanden zie tabel 4.4 akoestisch rapport Buro DB (kenmerk RPT2023310105 d.d. 22 juni 2021)
#
onder voorwaarden
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Voorwaarden:
- De hogere waarden in het voorliggende besluit bij geluidgevoelige object of
geluidgevoelig terrein zijn alleen van toepassing op nieuw te realiseren
geluidgevoelige objecten of geluidsgevoelige terreinen waarvoor de aanvraag
omgevingsvergunning is ingediend na
z
C
O
.
- Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning geluidgevoelige objecten of
geluidsgevoelige terreinen, na
z
C
O
, in het gebied tussen de wegrand van de weg en
berekende 53 dB Lden contour is het noodzakelijk dat met behulp van een
akoestisch onderzoek aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de
vastgestelde hogere waarde in dit besluit.
Het college van burgemeester en wethouders van Almere,
Namens deze,

mr. drs. P.M.R. Schuurmans
Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Kenmerk: Z2020-013052/D2021-239018.
Lelystad, 27-8-2021
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2. INLEIDING
2.1 Aanleiding
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft in september 2020
een verzoek van gemeente Almere ontvangen met een verzoek om een hogere
waardenprocedure te voeren. Het gaat om een hogere waardenprocedure vanwege het
vaststellen van
z
C
O
. Het wijzigingsplan
voorziet ten aanzien van geluid voornamelijk in
z
, om
de realisering van geluidgevoelige objecten en gevoelige terreinen mogelijk te maken tot
een geaccepteerde geluidbelasting van 53 dB Lden. Het wijzigingsplan vervangt voor het
gehele betreffende gebied de van toepassing zijnde beslisboom geluid uit het vigerende
bestemmingsplan C
O
6. Het voorliggend besluit
betreft
z
C
O
. In en rondom het plangebied
is geen spoorlijn aanwezig maar wel rijks- en provinciale wegen alsmede gemeentelijke
(hoofd)wegen die volgens de Wet geluidhinder (Wgh) een geluidszone hebben. De
toekomstige geluidbelasting in het plangebied vanwege genoemde wegen kan hoger zijn
dan de voorkeursgrenswaarde. Afhankelijk van de invulling en bouwhoogte op de
betreffende gebieden kan ook de maximale ontheffingswaarde worden overschreden.
Met dit besluit worden voor de geluidsgevoelige bestemmingen in de plangebieden
hogere waarden vastgesteld.
2.2 Verstrekte gegevens
De volgende gegevens zijn verstrekt:
 Het
z
C
O
.
 Het akoestisch onderzoek opgesteld door Buro DB (kenmerk RPT20233101-04 d.d. 25
november 2020) welke naar aanleiding van zienswijze is aangepast en vervangen
door akoestisch onderzoek Buro DB (kenmerk RPT20233101-05 d.d. 22 juni 2021).
 Het verzoek van gemeente Almere (13 oktober 2020) om een hogere
waardenbeschikking op te stellen.

z
. .
.
2.3 Ontvankelijkheid
Voor de toetsing van de geluidbelasting op de geluidsgevoelige bestemmingen in het
betreffende gebied is gebruik gemaakt van de wegen structuur als aangegeven in het
akoestisch onderzoek. Het akoestisch onderzoek in combinatie met het wijzigingsplan
geven gezamenlijk informatie waarop onderhavig hogere waardenbesluit is gebaseerd.
In het akoestisch onderzoek is rekening gehouden met meerdere bouwhoogtes. In het
voorliggende besluit is rekening gehouden met een bouwhoogte tot ten hoogste 3
bouwlagen ten opzichte van het maaiveld en de daarbij behorende geluidsbelasting.
2.4 Procedure
De procedure is en wordt overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VIIIa van de Wet
geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.
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3. OVERWEGINGEN
3.1 Maatschappelijke noodzaak
C
O
z
gebied worden gewijzigd en is er de bestuurlijke wens om te komen tot een
z
,
z
C
O
.
plan zal ten aanzien van geluid de beslisboom geluid en slagschaduw worden gewijzigd
zodat geluidgevoelige bestemmingen tot een geluidbelasting van 53 dB Lden mogelijk
zijn binnen het bestemmingsplan zonder uitgebreide procedure.
3.2 Het akoestisch onderzoek
Met het ingediende akoestisch rapport is bekend waar welke geluidbelasting zal
optreden. Bepaald kan worden waar geluidgevoelige bestemmingen mogelijk zijn binnen
het wijzigingsplan. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeer
(artikel 82 Wet geluidhinder) zal worden overschreden maar niet vanwege het
spoorwegverkeer (artikel 9 Besluit geluidhinder). De ten hoogste toegestane
geluidbelasting mag niet worden overschreden. Een hogere grenswaarde is benodigd als
een geluidbelasting wordt ondervonden hoger dan de voorkeursgrenswaarde als bedoeld
in artikel 82 van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde als bedoeld in artikel 82
betreft de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer: 48 dB. Het ten hoogst toegestane
geluidsniveau waarvoor het college van B&W een hogere waarde kan vaststellen
bedraagt:
 voor nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen, buiten bebouwde
kom en bestaande wegen: 53 dB vanwege wegverkeer (buitenstedelijk).
Voorgaande is voor het college aanleiding om, rekening houdend met aspecten als
mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, overeenkomstig artikel 83 van de Wet
geluidhinder, hoofdstuk VIIIa van de Wet geluidhinder, voor geluidgevoelige
bestemmingen hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen.
3.3 Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen
De Wet geluidhinder (artikel 77 lid 2) stelt een verplichting om mogelijke toepassing van
bron- en overdrachtsmaatregelen te beschouwen. Artikel 110a lid 5 stelt dat er pas
hogere waarden kunnen worden vastgesteld als bron- en overdrachtsmaatregelen
worden getroffen. Bron- en overdrachtsmaatregelen hoeven niet te worden getroffen als
ze onvoldoende doeltreffend zijn of als er sprake is van overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële
aard. De (on)mogelijkheden tot het treffen van maatregelen zijn hieronder beschreven.
Mogelijke bronmaatregelen zijn het verlagen van de intensiteit en van de maximum
snelheid van het wegverkeer en het toepassen van geluidsarm asfalt. De betreffende
wegen in het plangebied hebben de functie van hoofd- en ontsluitingswegen. De
mogelijkheid van toepassing van geluidsarme dunne deklagen zoals een dunne deklaag
A (type W11) op wegen in het plangebied is onderzocht. Echter op een weg met veel
afremmend, wringend en optrekkend zwaar verkeer is een dergelijk wegdektype niet
gewenst in verband met de kwetsbaarheid van dit wegdek. De maatregel is op deze
wijze onvoldoende doelmatig en ontmoet overwegend financiële en verkeerskundige
bezwaren. Ten aanzien van de rijkswegen kan worden opgemerkt dat deze zullen
worden voorzien van stil asfalt.
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Mogelijke overdrachtsmaatregelen als het vergroten van de afstand van het plan tot de
wegen en het afschermen van geluidgevoelige bestemmingen met behulp van een
geluidscherm of een afschermend gebouw zijn niet mogelijk in verband met de korte
afstand tot de weg, geringe grootte van de kavel.
3.4 Hogere waardenbeleid
Gemeente Almere heeft geen hogere waardenbeleid voor dit gebied. Wel kan in zijn
algemeenheid worden gesteld dat gemeente Almere alleen hogere waarden zal verlenen
als een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Hieronder een beschouwing
in hoeverre een aanvaardbaar akoestisch klimaat wordt gerealiseerd. Uitgangspunt
hierbij is het akoestisch onderzoek opgesteld door Buro DB (kenmerk RPT20233101-05
d.d. 22 juni 2021).
Bij het verlenen van de hogere waarde is een gebruikelijke voorwaarde dat de
betreffende woningen, wanneer mogelijk, beschikken over een geluidluwe zijde en een
goed akoestisch binnenklimaat. Uit de planopzet van de wegen en de ligging van de
kavels blijkt dat nagenoeg alle geluidgevoelige bestemmingen in het gebied zullen
beschikken over één of meer geluidluwe zijden.
3.5 Waarborging binnengeluidsniveau
Het Bouwbesluit waaraan het bouwplan, gelegen binnen de aangegeven geluidszones,
moet voldoen stelt eisen ten aanzien van de geluidwering van de gevels van
nieuwbouwwoningen teneinde een maximaal geluidsniveau in deze nieuwbouwwoningen
van 33 dB te waarborgen. Het uitgangspunt voor toetsing aan het Bouwbesluit is de
feitelijke geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g (dus de vastgestelde hogere
waarde vermeerderd met de aftrek art. 110g Wgh). Dit is geregeld in artikel 3.4 van het
Reken en meetvoorschrift 2012. Met betrekking tot de nieuwbouwwoning is het binnen
geluidsniveau als volgt gewaarborgd. Eén van de indieningsvereisten voor de
omgevingsvergunning waarvoor de hogere waarden van toepassing zijn, is een
akoestisch rapport van het onderzoek, wat zich richt op de noodzakelijke maatregelen
om aan het Bouwbesluit te voldoen voor wat betreft geluidwering. Met de bouw moet
rekening worden gehouden met de noodzakelijke gevelmaatregelen. Door bij verlening
van de omgevingsvergunning en toezicht op de uitvoering van de bouw bovenstaande in
acht te nemen wordt het binnen geluidsniveau, zoals genoemd in het Bouwbesluit,
gewaarborgd.
3.6 Cumulatie
De Wet geluidhinder schrijft voor dat bij vaststelling van hogere waarden een oordeel
moet worden gegeven over de aanvaardbaarheid van de gecumuleerde geluidbelasting
zonder aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. De hoogst gecumuleerde geluidbelasting
zonder aftrek artikel 110g Wgh voor rijks- en provinciale wegen bedraagt 57 dB en geldt
dan voor alle gevels. De hoogst gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g
Wgh voor gemeentelijke (hoofd)wegen bedraagt 58 dB als er sprake is van één weg en
60 dB Lden wanneer een plan is gelegen in de nabijheid van twee of meerdere wegen.
Door bij verlening van de omgevingsvergunning en toezicht op de uitvoering van de
bouw, bovenstaande in acht te nemen wordt het binnen geluidsniveau, zoals genoemd in
het Bouwbesluit, gewaarborgd.
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3.7 Ontwerpbesluit hogere waarden
Het college heeft in januari 2021 besloten in ontwerp hogere waarden Wet geluidhinder
vast te stellen. Dit ontwerpbesluit is conform artikel 110c van de wet geluidhinder en
artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht op 7 mei 2021 gepubliceerd en heeft
conform artikel 3.11 en 3.16 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 7 mei 2021 tot
en met 18 juni 2021 ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit hogere waarden ingediend.
Naar aanleiding van de zienswijze wordt het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
aangepast. Het besluit wordt alleen van toepassing verklaard op nieuw te realiseren
geluidgevoelige objecten of geluidsgevoelige terreinen waarvan de aanvraag
omgevingsvergunning is ingediend na
z
C
O
. De hogere waarden in het voorliggende besluit gelden
dan ook niet voor geluidgevoelige bestemmingen waarvoor de aanvraag
omgevingsvergunning is ingediend voor vaststelling van
z
C
O
. Dit zijn met name dan de reeds bestaande
geluidgevoelige bestemmingen in Oosterwold.
Dit betekent dan ook dat als een nieuwe weg wordt aangelegd of als een bestaande weg
wordt gereconstrueerd, er geen gebruik kan worden gemaakt van de in het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder vastgestelde hogere waarden bij geluidgevoelige
z
C
O
al een omgevingsvergunning is aangevraagd. Dan geldt de
voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder of wanneer van toepassing de reeds voor
de betreffende aanvraag omgevingsvergunning eerder vastgestelde hogere waarde
geluid voor het betreffende object.
C
O
z
z
.O
het aanleggen van een weg op deze gronden is hoofdstuk VI, afdeling 2, paragraaf 2
A
geluidhinder van toepassing. Als besloten wordt tot aanleg van een weg binnen de
bestemming verkeer dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd en er dient een
besluit te worden genomen waarin wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn.
Uitgangspunt hierbij is dat rekening wordt gehouden met de geluidbelastingen waar bij
de bouw van de woningen van is uitgegaan. Mocht dit om wat voor reden niet mogelijk
zijn, dan dienen maatregelen te worden genomen zodat het binnenniveau voldoet. Op
het besluit is inspraak mogelijk.
In Oosterwold komt het ook voor dat bestaande wegen worden gewijzigd. De Wet
geluidhinder bevat een instrument om in een dergelijke situatie geluidsgevoelige
bestemmingen te beschermen tegen geluidhinder. Deze beoordeling en toetsing wordt in
de Wet geluidhinder aangeduid als een "reconstructie van een weg".
Niet alle wijzigingen van een weg leiden tot een "reconstructie van een weg" in het kader
van de Wet geluidhinder. Belangrijkste criterium is dat het moet gaan om een fysieke
wijziging. Daarnaast moet er sprake zijn van een significante toename van de
geluidbelasting. Als wijziging van de weg mogelijk is zonder aanpassing van het
bestemmingsplan, worden de akoestische gevolgen van de wijziging in een zelfstandig
reconstructiebesluit beoordeeld (art. 99 Wet geluidhinder). Ook op dit besluit is inspraak
mogelijk.
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Aanpassing akoestisch onderzoek
Er is geconstateerd dat in akoestisch rekenmodel voor enkele wegen in de nachtperiode
de aftrek ex. artikel 110 g Wet geluidhinder niet juist was ingevoerd. Het gevolg hiervan
was dat de gepresenteerde geluidcontouren in het akoestisch onderzoek te ruim werden
weergegeven. Dit is hersteld en er is een update van het akoestisch onderzoek
opgesteld.
In de update van het akoestisch onderzoek zijn de geluidcontouren weergegeven van de
nog aan te leggen Verbindingsweg. De aanwezige woningen liggen in het gebied tussen
de contouren 48 en 53 dB. Opgemerkt moet worden dat de contouren zijn bepaald op
een waarneemhoogte van 4.5 meter. Uit controleberekeningen blijkt dat de
geluidbelasting op de gevel van de woning gelegen op kavel i352 met 1 bouwlaag lager
zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden (inclusief aftrek ex. art. 110g Wet
geluidhinder). Dit overeenkomstig het akoestisch onderzoek (Valersi d.d. 9 mei 2018)
dat was aangeleverd bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de betreffende woning.
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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding voor deze partiële herziening

Oosterwold ligt in het landelijk gebied van de gemeenten Almere en Zeewolde. Deze partiële herziening
heeft betrekking op het Almeerse deel van Oosterwold. Dit deel van het plangebied is volop in
ontwikkeling. Sinds 2016 zijn vele initiatieven ontplooid om, binnen de spelregels van Oosterwold,
ontwikkelingen uit te werken en vorm te geven. Het plangebied biedt ruimte voor de realisatie van
woningen in landelijke woonmilieus, kantoren, bedrijven, stedelijke voorzieningen, recreatieve
voorzieningen, stadslandbouw en groen- en waterstructuren. In het plan wordt uitgegaan van
uitnodigingsplanologie. Niet de overheid, maar de initiatiefnemers bepalen, binnen de grenzen die het
plan stelt, hoe het plangebied eruit komt te zien.
Inmiddels is de eerste evaluatie uitgevoerd van de voortgang van het project Oosterwold. Samen met de
ervaringen bij de initatieven en nieuwe inzichten vanuit beleid en regelgeving, vormt dat aanleiding om
het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 op onderdelen te herzien. In deze plantoelichting is
aangegeven welke wijzigingen met dit plan worden aangebracht aan de geldende planregeling. Ten
opzichte van de geldende planologische regeling worden het (maximale) ontwikkelprogramma en het
ontwikkelgebied niet verruimd.
Omdat inmiddels diverse ruimtelijke plannen in het gebied van kracht zijn, is gekozen voor een integrale
herziening. Daarin zijn de geldende planologische regelingen vanuit de gemeente Almere overgenomen,
en de wijzigingen die met deze partiële herziening worden aangebracht integraal verwerkt. Dit vergroot de
leesbaarheid van de geldende planregeling. Juist in Oosterwold met de vele (particuliere) initiatiefnemers
is een leesbare bestemmingsregeling van groot belang.
In paragraaf 1.2 wordt ingegaan op de bestaande plannen en is aangegeven hoe hier mee is omgegaan bij
deze partiële herziening. Tevens is als bijlage bij deze toelichting een vergelijking van de nieuwe regels
met de huidige planregeling gevoegd. Daarin is te zien welke inhoudelijke wijzigingen met deze partiële
herziening worden doorgevoerd ten opzichte van de bestaande planregeling zoals die gold voor vaststelling
van deze partiële herziening.

1.2

De geldende bestemmingsplannen

Bestemmingsplan

Relatie tot deze partiële herziening

'Chw bestemmingsplan Oosterwold', vastgesteld op
29 september 2016

Dit betreft het 'moederplan' voor deze partiële
herziening. De wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte
van de planregeling van dit plan.

'Chw bestemmingsplan Algemene regels
woningsplitsing en kamerbewoning', vastgesteld 6
februari 2020

Dit parapluplan bevat regels voor woningsplitsing en
verkamering van woningen voor de hele gemeente,
inclusief Oosterwold. Onder woningsplitsing wordt het
verbouwen tot twee of meer woningen verstaan.
Verkamering wordt ook wel omzetting genoemd. Onder
verkamering wordt verstaan het in gebruik geven of laten
geven van onzelfstandige woonruimte. Woningsplitsing
en omzetting kan de leefomgeving aantasten. Het plan
biedt een juridisch-planologische regeling om die
aantasting te beperken. Dit plan is integraal verwerkt in
de planregelig van dit plan, er zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van de reeds geldende regeling.
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'Parapluherziening parkeren', 17 december 2020

Het parapluplan bevat regels voor parkeren en laden en
lossen die in de plaats zijn getreden van de regels die in
het moederplan voor Oosterwold waren opgenomen op
het gebied van parkeren. De regels uit de
parapluherziening parkeren zijn overgenomen in deze
partiële herziening.

Veeglan, vastgesteld 22 april 2021

Met het 'Veegplan' zijn in het Chw bestemmingsplan
Oosterwold twee begripsbepalingen aangepast.
Vanwege de gezondheidsrisico's is het per 1 augustus
2019 (voorlopig) niet meer toegestaan een nieuwe
geitenhouderij (10 geiten of meer) te vestigen binnen de
provincie Flevoland. Dit verbod is geregeld in de
Omgevingsverordening Flevoland Geitenhouderijen van
19 juli 2019. Ter voorbereiding hierop was al op 2
februari 2019 een voorbereidingsbesluit genomen.
Het besluit van de provincie is gebaseerd op onderzoek
uit 2017 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Uit dit onderzoek blijkt dat er volks
gezondheidseffecten kunnen optreden vanwege
geitenhouderijen. Het RIVM heeft daarbij aangegeven
dat vervolgonderzoek noodzakelijk is. De uitkomsten van
dit onderzoek komen naar verwachting in 2021/2022
beschikbaar.
Om de voldoen aan deze Verordening is in de
begripsbepaling 1.7 'agrarisch bedrijf' van het Chw
bestemmingsplan Oosterwold de geitenhouderij als vorm
van agrarisch bedrijf expliciet uitgesloten.
De tweede begripsbepaling die is aangepast betreft het
begrip 1.35 'intensieve veehouderij' Ook hier is een
(melk)geitenhouderij met het veegplan expliciet
uitgesloten.

Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan, vastgesteld 9
november 2021

Dit wijzigingsplan heeft wijzigingen aangebracht in de
normen en voorwaarden voor milieu- en
omgevingsfactoren in artikelen 13.13 tot en met 13.25
van het Chw bestemmingsplan. Deze wijzigingen zijn
overgenomen in deze partiële herziening.

Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde
(onherroepelijk) en rijksinpassingsplan Partiële
herziening Windpark Zeewolde, vastgesteld 6 mei
2021

Omdat deze rijksinpassingsplannen door de rijksoverheid
zijn vastgesteld, zijn deze plannen niet integraal verwerkt
in de partiële herziening. De plannen worden met deze
partiële herziening van toepassing verklaard, waardoor de
geldende regeling uit de rijksinpassingsplannen
ongewijzigd blijft.

1.3

Begrenzing van het plangebied

De begrenzing van het plangebied is het Almeerse deel van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Het
plangebied komt overeen met het plangebied van het 'moederplan' Chw bestemmingsplan Oosterwold.
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Figuur 1.1

1.4

Ligging en begrenzing plangebied partiële herziening

Leeswijzer

Deze toelichting bestaat uit zes hoofdstukken. Na dit eerste inleidende hoofdstuk worden in hoofdstuk 2
de aanpassingen beschreven die met deze partiële herziening worden doorgevoerd. In hoofdstuk 3 wordt
de juridische regeling nader beschreven, waarbij de aanpassingen per artikel worden toegelicht. Hoofdstuk
4 beschrijft het beleid. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de omgevingstoets en hoofdstuk 6 beschrijft de
uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

De partiële herziening

Het Chw bestemmingsplan Oosterwold is een 'dynamisch plan', vergelijkbaar met het Omgevingsplan
zoals dat per 1 januari 2022 onder de Omgevingswet moet worden opgesteld. Het plan wordt dan ook
actueel gehouden. Zo is een wijzigingsplan opgesteld om de afweging op milieu- en omgevingsaspecten
in het Chw bestemmingsplan actueel te houden.
Voorliggend partiële herziening voorziet in aanpassing van het Chw bestemmingsplan naar aanleiding van
gewijzigde inzichten. De belangrijkste aanpassingen worden in dit hoofdstuk toegelicht.

2.2

Gerealiseerde initiatieven

Huidige situatie
Bij de vaststelling van het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016 was pas een beperkt aantal
ontwikkelingen volgens het principe van Oosterwold gerealiseerd. Inmiddels is een groot aantal
ontwikkelingen gerealiseerd, in aanbouw en reeds vergund. Voor deze percelen is behoefte aan een
beheerregeling.

Nieuwe situatie
De reeds vergunde initiatieven worden toegevoegd aan de beheerregeling van het bestemmingsplan
(Artikel 4 Bestaand), via de definitie van het begrip bestaand. Met deze toevoeging is de rechtszekerheid
voor vergunninghouders geborgd, ook als hun plan niet voldoet aan de gewijzigde ontwikkelregels.
Daarnaast blijft hiermee handhaving mogelijk als het perceel in strijd met de vergunning wordt bebouwd
of gebruikt.
Daarnaast blijven op deze percelen ook de ontwikkelregels van toepassing (Artikel 13 Ontwikkelregels).
Dit betekent dat de vergunde situatie gehandhaafd kan blijven met dit bestemmingsplan, maar ook
toekomstige aanpassingen mogelijk blijven als wordt voldaan aan de ontwikkelregels zoals opgenomen in
dit bestemmingsplan.

2.3

Kavelindeling

Huidige situatie
Een belangrijk aspect van het principe van Oosterwold, is de ruimteverdeling op de kavel. De
kavelindeling waarborgt de groene uitstraling van het gebied, de stadslandbouw, de waterstructuur, de
infrastructuur en het openbaar toegankelijke groen en de langzaam verkeersroutes. De kavelindeling wordt
beoordeeld als een omgevingsvergunning voor bouwen wordt aangevraagd. Latere wijzigingen in
kavelindeling (zonder bouwen) worden momenteel niet geregistreerd en vooraf beoordeeld of nog wordt
voldaan aan de kavelindeling zoals opgenomen in het bestemmingsplan.

Nieuwe situatie
In het bestemmingsplan is een vergunningplicht toegevoegd voor wijzigingen in de kavelindeling.
Daarnaast zijn de regels rondom de kavelindeling aangepast aan de nieuwste inzichten. Zo mogen nu
paden op de kavel gerealiseerd worden, ook in het deel van de stadslandbouw.
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2.4

Roodkavel

Huidige situatie
De roodkavel dient als aaneengesloten bouwveld gerealiseerd te worden, met op de hele roodkavel reële
bouwmogelijkheden. De interpretatie van het aaneengesloten bouwveld was, zeker bij roodkavels met een
bijzondere vorm, niet altijd eenduidig te interpreteren.

Nieuwe situatie
De definitie van aaneengesloten bouwveld is verduidelijkt in de regels, waarbij is opgenomen dat de
roodkavel een minimale breedte kent van 5 meter. Wel is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om in
bijzondere situaties, door bijvoorbeeld de vorm van de kavel of de aanwezigheid van archeologische
waarden, een kleinere omvang noodzakelijk is.

2.5

Uitruil roodkavel

Huidige situatie
Het roodkavel kan uitgeruild worden met een aangrenzend kavel, zodat de gezamenlijke kavels voldoen
aan de kavelsamenstelling. Deze regel borgt de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd oppervlak.

Nieuwe situatie
Het totale percentage roodkavel binnen Oosterwold blijft gelijk, maar de mogelijkheden om roodkavel uit
te ruilen worden verruimd. Deze kunnen nu nog steeds uitgeruild worden met een aangrenzend kavel,
maar ook met onbenut roodkavel van een ander kavel elders binnen Oosterwold.

2.6

Floor area ratio (FAR)

Huidige situatie
De 'floor area ratio' (FAR) is opgenomen in het plan om een goede verhouding te krijgen tussen bebouwd
en onbebouwd terrein. Een hoger gebouw vereist met de FAR-regeling om een groter kavel. Voor de
hoogte van de bebouwing rekent de FAR met het aantal bouwlagen. We zien dat vergunningen worden
aangevraagd met hele hoge bouwlagen, zodat in één bouwlaag een gebouw gerealiseerd wordt met een
vergelijkbare hoogte als gebouwen met twee reguliere verdiepingen.

Nieuwe situatie
De wijze waarop de FAR wordt berekend is aangepast. Daarbij wordt uitgegaan van de bruto
vloeroppervlakte van bebouwing, waarbij niet langer de feitelijk aanwezige verdiepingsvloeren relevant
zijn, maar de bouwhoogte. De oppervlakte van de bebouwing wordt op 1,5 meter hoogte gerekend en
vervolgens op elke 3 meter daarboven. Daarmee is de feitelijke invulling van het gebouw niet langer
relevant voor de FAR, maar de omvang van de bebouwing (oppervlakte en hoogte).

2.7

Doorwaadbare zone en aangesloten waterstructuur

Huidige situatie
De buitenranden van de kavel moeten ingericht worden als openbaar toegankelijke zone, voor fietsers en
voetgangers, zodat een 'doorwaadbaar' landschap ontstaat. In de evaluatie van Oosterwold is gekeken naar
de invulling van de doorwaadbare zones en met name ook op welke wijze een aaneengesloten
waterstructuur vormgegeven wordt. De huidige regels maken het lastig om de buitenrand van de kavel als
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water in te richten of om in deze zone samen met buren een collectief helofytenfilter te realiseren.

Nieuwe situatie
In de doorwaadbare zone is het nu ook mogelijk geworden om water te realiseren. Ook is de eis van een
doorgaande waterstructuur strikter geformuleerd, vergelijkbaar met de eis van de aanleg van een weg. Om
de openbare toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers niet te beperken, is de bouw van bruggen voor
langzaam verkeer ook buiten de roodkavel toegestaan. Daarnaast is het, met een afwijking, toegestaan om
op de kavelrand een collectief helofytenfilter te realiseren, waarbij de twee meter openbaar toegankelijke
zone om dit filter heen gelegd wordt.

2.8

Supermarkten

Huidige situatie
Grootschalige detailhandel (meer dan 2.000 m2 per kavel) is uitgesloten, maar de invulling van de
detailhandel is vrij. We zien drie initiatieven voor supermarkten (van meer dan 500 m2) in het gebied.
Een te groot aantal supermarkten kan effect hebben op de voorzieningenstructuur in de rest van de stad en
is in strijd met het detailhandelsbeleid. Om verdere uitbreiding van supermarkten in het gebied te
voorkomen heeft de raad van Almere op 2 juli 2020 een voorbereidingsbesluit genomen op grond waarvan
het verboden is om het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen of laten wijzigen voor een
supermarkt. Onder een supermarkt wordt verstaan: detailhandel met een verkoopvloeroppervlak van
tenminste 500 m2 winkelvloeroppervlak en een grote verscheidenheid aan artikelen, merendeels levensen genotmiddelen, waarbij sprake is van zelfbediening door klanten. Het voorbereidingsbesluit had tot
doel om de benodigde tijd te creëren om samen met de partners in Oosterwold een passende regeling voor
supermarkten in het bestemmingsplan te maken.

De gemeente Almere heeft aan Bureau Stedelijke Planning gevraagd onderzoek te doen naar de effecten
van de drie initiatieven voor supermarkten op de ontwikkelingsmogelijkheden voor het dagelijks aanbod in
Almere Hout en het centrumplan voor Nobelhorst in het bijzonder (Bijlage 4 Onderzoek supermarkten
Almere Hout). Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de ontwikkeling van een centrum in Nobelhorst
fors onder druk komt te staan. Met de realisering van de supermarkten in Oosterwold is er een risico
aanwezig dat er in 2030 voor één supermarkt te weinig marktmogelijkheden in Nobelhorst zijn, laat staan
dat er ruimte is voor de ontwikkeling van Nobelhorst tot stadsdeelverzorgend (boodschappen)centrum,
met bijbehorend supermarktaanbod.
Om de inwoners van Nobelhorst en Vogelhorst toch te voorzien in hun dagelijkse boodschappen op korte
afstand, kan om geografische redenen (namelijk een evenredige spreiding van supermarkten over het
gebied), toch worden gekozen voor een voorziening in Nobelhorst. Gelet op de combinatie van a) de
beperkte marktruimte, b) de op de auto gerichte functie van de drie supermarkten in Oosterwold en c) het
belang van een hart van de wijk ligt het voor de hand dat dit een qua maatvoering bescheiden en vooral op
dagelijks gemak gerichte supermarkt is.
Hoewel de locaties van de supermarkten in Oosterwold grenzen aan een nieuwe woonwijk, is de locatie
aan een op- en afrit van de A27 onwenselijk in het perspectief van de nieuwe detailhandelsvisie. De
fijnmazigheid die de supermarktstructuur van Almere kenmerkt, wordt als een aantrekkelijk gegeven van
de detailhandelsstructuur gezien. De supermarkten dienen hier als een belangrijk hart van de wijk. Mede
om die reden wordt relocatie van ondersteunende supermarkten naar de dreven in de nieuwe
detailhandelsvisie Almere 2020 beperkt. De locaties de supermarkten in Oosterwold passen niet bij de
fijnmazigheid die nagestreefd wordt. De ontwikkeling ligt aan de rand van de wijk en heeft substantiële
effecten op de eerder geprojecteerde locatie van voorzieningen in Hout.
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Nieuwe situatie
Bij de vestiging van nieuwe winkelvoorzieningen en/of de verplaatsing van bestaande winkelvoorzieningen
wordt in de detailhandelsvisie Almere 2020 gekozen voor twee uitgangspunten:
een evenredige spreiding van winkels over de stad; en
de juiste functie op de juiste plaats.
Het principe van 'een evenredige spreiding van winkels over de stad' waarborgt de toegankelijkheid voor
bewoners uit alle stadsdelen, waardoor consumenten voor deze voorzieningen een relatief beperkte afstand
hoeven af te leggen. Met het principe van 'de juiste functie op de juiste plaats' worden de vitale onderdelen
van de Almeerse winkelstructuur gekoesterd. De ondersteunende centra van Almere zijn belangrijk voor de
dagelijkse verzorging van de bewoners. Ze voorzien de Almeerse consument op relatief korte afstand van
de woning van de dagelijkse boodschappen in combinatie met aanvullend dagelijks gemak, zoals een
bakker of slager. Daarnaast dragen deze centra bij aan de levendigheid en sociale cohesie in de wijken.
Bestendiging van de positie van deze centra, meer dan versterking ervan, is voor deze centra belangrijk.
Om in Almere Hout een zo fijnmazig mogelijke winkelstructuur voor dagelijkse verzorging te kunnen
bewerkstelligen is in de herziening van het Chw bestemmingsplan Oosterwold de volgende regeling
opgenomen met betrekking tot supermarkten:
Een supermarkt wordt omschreven als: detailhandel met een winkelvloeroppervlakte van tenminste
500 m² en een grote verscheidenheid aan artikelen, merendeels levens- en genotmiddelen, waarbij
sprake is van zelfbediening door klanten. Deze definitie is in overeenstemming met de definitie van
supermarkt in de oude Detailhandelsvisie (2014) en de nieuwe Detailhandelsvisie (2020).
Winkelvloeroppervlakte wordt omschreven als: de winkelvloeroppervlakte betreft de
winkeloppervlakte die in gebruik is voor de directe verkoop van goederen. Het betreft de voor de
klant toegankelijke verkoopruimte van de winkel, oftewel de totale bedrijfsvloeroppervlakte minus
eventueel kantoor-, personeels- en magazijnruimte, toiletten etc.
Supermarkten zijn alleen toegestaan op de volgende plekken in Oosterwold:
1. Daniël Goedkoopstraat 21;
2. Kavel C 4687 (blok 1);
3. Kavel C 4687 (blok 2).
Voor deze locaties zijn al omgevingsvergunningen voor supermarkten verleend of aanvragen ingediend
voor inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit. De winkel van Odin aan de
Goudplevierweg/Goethelaan is ook al vergund, maar valt vanwege de aard en omvang (circa 300 m2)
niet onder de definitie van supermarkten en is rechtsreeks toegestaan.
Voor de 3 supermarkten wordt, op grond van het beleid voor (ondersteunende) supermarkten in zowel
de oude Detailhandelsvisie (2014) als de nieuwe Detailhandelsvisie (2020), een
winkelvloeroppervlakte van maximaal 1.500 m2 toegestaan. De verleende en aangevraagde
supermarkten hebben een winkelvloeroppervlakte van minder dan 1.500 m2.
Overige supermarkten worden met de herziening van het Chw bestemmingsplan Oosterwold niet
meer direct toegestaan in Oosterwold. Dit betekent niet dat Oosterwold voor altijd op slot wordt
gezet. Indien zich in de toekomst de situatie voordoet dat ter plaatse van een aanduiding 'supermarkt'
het gebruik voor een supermarkt wordt gestaakt en ook niet meer wordt voortgezet, zal door middel
van een herziening van het bestemmingsplan/ wijziging van het omgevingsplan deze aanduiding
worden verwijderd en kan worden bezien waar een supermarkt kan worden gerealiseerd die bijdraagt
aan de fijnmazige structuur in Almere Hout. Voor alle aanvragen voor nieuwe supermarkten die niet
passen in het bestemmingsplan geldt dat deze worden getoetst aan het afwegingsschema voor
nieuwvestiging van supermarkten (op verspreide locaties) in de Detailhandelsvisie 2020. Het
uitgangspunt hierbij is 'Nee, tenzij':
1. de locatie onderdeel is van de woonbebouwing, en;
2. er sprake is van een lokale onderverzorging, en;
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3. de fijnmazige structuur er door wordt versterkt.

2.9

Exploitatiegebied

Huidige situatie
Met het wijzigingsplan is reeds in het plan een exploitatiegebied aangewezen, namelijk het gehele
plangebied. De wijzigingsbevoegdheid strekte niet zo ver dat dit gebied ook op de verbeelding kon
worden opgenomen, maar enkel in de regels

Nieuwe situatie
Het exploitatiegebied blijft gelijk aan het exploitatiegebied zoals dat met het wijzigingsplan is
aangewezen. Wel is, voor de leesbaarheid, het exploitatiegebied op de verbeelding opgenomen.

2.10

Plangebied

Huidige situatie
Aan de noordzijde is een klein gedeelte van het gebied Oosterwold buiten het Chw bestemmingsplan
Oosterwold 2016 gelaten. Dit gedeelte is wel in de intergemeentelijke structuurvisie voor Oosterwold en
het MER opgenomen en onderdeel van de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Op deze gronden was destijds
een langzaam verkeersroute voorzien die de Rijksweg A6 kruist.
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Figuur 2.1

Plangrens aan de noordzijde

Deze verbinding kan binnen de geldende bestemming gerealiseerd worden. Het toevoegen van de
ontwikkelregels van Oosterwold op deze gronden was op dat moment niet reëel waardoor is besloten om
deze gronden buiten het plangebied te laten.

Nieuwe situatie
De realisatie van een langzaam verkeersroute ter plaatse is niet langer aan de orde. Door deze gronden te
betrekken in het plangebied en hier ook de ontwikkelregels van toepassing te verklaren, ontstaat de ruimte
om ter plaatse een goede invulling van Oosterwold mogelijk te maken zonder beperkt te worden vanuit de
ter plaatse geldende verkeersbestemming.

2.11

Vloerpeil

Huidige situatie
Ter bescherming tegen (toekomstige) wateroverlast wordt door de gemeente een adviesvloerpeil
voorgeschreven in het kader van de vergunningverlening. Initiatiefnemers zijn niet gehouden om dit advies
over te nemen, met risico's op wateroverlast onder meer als gevolg van bodemdaling en
klimaatverandering.

Nieuwe situatie
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Bij nieuwbouwsituaties is het goed mogelijk om kavels zo in te richten dat voor wateroverlast niet hoeft te
worden gevreesd en rekening wordt gehouden met de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering.
Daarom is een regel opgenomen dat bepaalt welke minimale peilen ten opzichte van NAP gelden voor
zowel bebouwing en wegen.

2.12

Verruimen bouwmogelijkheden stadslandbouw

Huidige situatie
Op het gedeelte waar stadslandbouw plaatsvindt, zijn zeer geringe bouwmogelijkheden. Het bouwen van
een kas (op stahoogte) of een dierenverblijf is alleen binnen het roodkavel mogelijk.

Nieuwe situatie
De behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een dierenverblijf bij de stadslandbouw
wordt herkend en onderschreven. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw is dermate
groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Kassen en dierverblijven van beperkte afmeting ten
behoeve van de stadslandbouw mogen met deze herziening ook ter plaatse van de stadslandbouw worden
opgericht. Wel mag het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen (15 m2 en maximaal 3 meter
hoog). Grotere gebouwen horen op een roodkavel. Ook is het aantal gebouwen beperkt tot:
Oppervlakte stadslandbouw op de kavel

Maximum aantal bijbehorende bouwwerken

tot 500 m2

1

m2

2

500

2.13

of meer

Clustering openbaar toegankelijk gebied kleine kavels

Huidige situatie
Bij de ontwikkeling van een kavel in Oosterwold gelden meerdere regels over de kavelindeling. Zo geldt
een minimaal percentage voor groen - verspreid per kavel en de eis dat de buitenranden van de kavel voor
ten minste 2 meter breed openbaar toegankelijk moeten worden ingericht. Bij kleine kavels leiden deze
eisen tot een relatief groot deel van het kavel dat openbaar toegankelijk moet worden ingericht.
Concentratie van het benodigde groen - verspreid op één plek op de eigen kavel of clustering van deze
oppervlakten van meerdere kleine kavels in één gezamenlijk groen - verspreid is nu niet mogelijk.

Nieuwe situatie
Met de herziening is een afwijkingsbevoegdheid toegevoegd waarmee bij kavels tot maximaal 400 m2 het
benodigde oppervlakte groen - verspreid geclusterd op de eigen kavel of binnen 500 meter van de eigen
kavel gerealiseerd kan worden. Als de buitenranden niet openbaar toegankelijk worden ingericht, is dat
alleen toegestaan als de openbare toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers voor niet meer dan 150
meter wordt onderbroken.

2.14

Overige aanpassingen

Naast de in dit hoofdstuk omschreven aanpassingen, zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd. Deze
dienen om de leesbaarheid te vergroten, interpretatieverschillen te voorkomen, problemen te ondervangen
waar bij het opstellen van de ontwikkelplannen of bij de huidige vergunningverlening tegen aan wordt
gelopen, gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken of ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In de
bijlage is een compleet overzicht opgenomen van de aanpassingen die met deze herziening worden
aangebracht in de regels.
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Bruto vloeroppervlak
Eén van de aanpassingen betreft het toevoegen van een definitie en wijze van meten voor bruto
vloeroppervlak. Hierbij is aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging een maximale hoogte
van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5 meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is
dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden onredelijk hoge verdiepingen (die
feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan standaard. Bij de definitie en wijze van
meten wordt een aantal begrippen gebruikt die eveneens zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Voor
deze begrippen is aangesloten bij de gebruikelijke definities in de bouwregelgeving. Dat maakt dat de
begrippen behoorlijk complex zijn om te begrijpen. Zo is de definitie van 'overdekte gebouwgebonden
buitenruimte': gebouwgebonden buitenruimte die, of een deel daarvan dat, overdekt is, waarbij de breedte
van de verticale projectie op het horizontale vlak minimaal de helft is van de netto-hoogte en ten minste
gelijk is aan 0,75 m. Hiermee wordt bijvoorbeeld gedoeld op een terras bij een woning. Als dat terras
gedeeltelijk overdekt is, telt alleen het overdekte deel mee. Kleine overkappingen (die bijvoorbeeld minder
dan 0,75 meter uitsteken) worden niet meegrekend.

2.15

Toekomstige aanpassingen

Naast de aanpassingen die met dit bestemmingsplan worden doorgevoerd, speelt ook een aantal andere
wensen die nu niet zijn verwerkt in deze aanpassing. Deze wensen zijn op dit moment nog onvoldoende
concreet uitgewerkt en beoordeeld om mee te nemen in dit bestemmingsplan. In de toekomst kan de
regeling worden aangepast als besloten wordt om aanpassingen door te voeren. Daarmee blijft het een
dynamisch plan dat met de gebiedsontwikkeling mee ontwikkelt. Tot dat moment blijft de mogelijkheid
bestaan om voor specifieke situaties van het bestemmingsplan af te wijken (buitenplanse afwijking),
waarbij de afwijking per situatie wordt beoordeeld.
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Hoofdstuk 3
3.1

Toelichting op de juridische regeling

Partiële herziening

De partiële herziening heeft tot doel een actuele regeling op te nemen voor Oosterwold. Met een partiële
herziening van het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016, worden de gewenste aanpassingen zoals
omschreven in Hoofdstuk 2 doorgevoerd. Daarnaast zijn de eerder door de gemeente vastgestelde
aanpassingen in dit plangebied verwerkt, zoals het wijzigingsplan, veegplan en parapluplan voor parkeren.
Met deze partiële herziening worden aanpassingen aangebracht in de planregels en de verbeelding. Er
worden geen (nieuwe) bestemmingen aan gronden toegekend.

3.2

Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijven een
gestandaardiseerde vormgeving van bestemmingen en planregels voor. De standaarden zijn vastgelegd in
de Regeling standaarden ruimtelijke ordening (Rsro). De voorliggende partiële herziening hoeft op grond
van de Crisis- en herstelwet niet te voldoen aan de standaarden. Wel is zoveel mogelijk aangesloten op de
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012) en de vereisten op het gebied van
digitalisering.

3.3

Opzet van de planregels

Het juridisch bindende gedeelte van het Chw bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en planregels.
De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor toepassing van de regels alsmede de functie van
visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een
bestemming gekregen. Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven.
De regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden,
bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op
te richten bouwwerken. De regels zijn onderverdeeld in meerdere hoofdstukken. Hieronder worden per
hoofdstuk de bepalingen toegelicht.
De toelichting heeft geen bindende werking. De toelichting maakt juridisch ook geen onderdeel uit van
het Chw bestemmingsplan, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en onderbouwing van
het plan en ook bij de uitleg van bepaalde bestemmingen en regels.

De regels van deze partiële herziening zijn in lijn met het moederplan 'Chw bestemmingsplan Oosterwold'
uit 2016 opgezet:

Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Dit zijn de inleidende bepalingen van de regels. In dit hoofdstuk zijn diverse aanpassingen doorgevoerd.
Artikel 1 Begrippen
Geeft de betekenis aan een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de interpretatie
van de begrippen vastgelegd, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot.
Artikel 2 Wijze van meten
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Geeft aan hoe bepaalde maten dienen te worden berekend.

Hoofdstuk 2 Beheerregels
De regels die betrekking hebben op het vastleggen van de bestaande rechten in het gebied zijn opgenomen
in hoofdstuk 2 van de planregels. Het betreft de bestemmingen
Artikel 3 Agrarisch
Artikel 4 Bestaand
Artikel 5 Gemengd - 1
Artikel 6 Gemengd - 2
Artikel 7 Natuur
Artikel 8 Recreatie
Artikel 9 Verkeer
Artikel 10 Water
Artikel 11 Woongebied
Artikel 12 Leiding - Hoogspanningsverbinding
In dit hoofdstuk zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Wel vallen, door aanpassing van de
definitie 'bestaand' nu ook de vergunde ontwikkelingen in Oosterwold onder deze beheerregels.

Hoofdstuk 3 Ontwikkelregels
De regels die van toepassing zijn op nieuwe ontwikkelingen in Oosterwold zijn opgenomen in hoofdstuk 3
van de planregels. Ze gelden aanvullend op de hierboven benoemde hoofdbestemmingen en hebben
betrekking op:
Artikel 13 Ontwikkelregels
De 'Ontwikkelregels' zijn van toepassing op fase 1 van Oosterwold (ten zuidwesten van de A27). Voor
zover de ontwikkelregels geen beperking inhouden ten opzichte van bouw- en gebruiksmogelijkheden uit
de bestemmingsregelingen van de hierboven beschreven specifieke bestemming, zijn ze ook van toepassing
op de bestaande functies.
De ontwikkeling van Oosterwold vindt veelal plaats op kavels die door de gebiedsregisseur worden
uitgegeven. Om het groene en gevarieerde eindbeeld van Oosterwold te borgen wordt de verhouding
tussen bebouwing, verharding, groen, water en landbouw per kavel vastgelegd in de omgevingsvergunning
van een initiatief. De verhoudingen kennen een bepaalde mate van flexibiliteit waarbij roodkavels en
verharding zijn gemaximaliseerd en de elementen die het groene karakter van Oosterwold borgen (groen,
water en stadslandbouw) als minimum zijn opgenomen. De omgevingsvergunning bevat daarmee dus niet
alleen voorwaarden die worden gesteld aan gebouwen maar ook voorwaarden die betrekking hebben op de
voorgeschreven kavelindeling.
Het past niet bij de opzet van het bestemmingsplan en organische groei om voorafgaand aan de
vaststelling door de gemeente in detail te laten onderzoeken welke gevolgen de met het plan mogelijk
gemaakte ontwikkelingen voor het milieu zullen hebben. Deze verantwoordelijkheid wordt, op een later
moment, (grotendeels) bij de initiatiefnemer neergelegd. Dit principe is mogelijk gemaakt in artikel 7c lid
8 onder b van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zevende tranche. De initiatiefnemer is zelf
verantwoordelijk voor het aantonen van de inpasbaarheid van zijn eigen initiatief. Per milieuaspect is de
eis opgenomen dat een initiatief voldoet aan de voor dat milieuaspect relevante eisen. Om de toets of dat
het geval is voorspelbaar en objectief te maken is per milieuaspect een beslisboom opgenomen.
Initiatiefnemer en plantoetser hanteren dezelfde beslisboom. De beslisbomen zijn als bijlage bij de regels
opgenomen en kunnen tussentijds door Burgemeester en wethouders worden aangepast als wet- en
regelgeving wijzigt waarnaar in de beslisboom wordt verwezen.
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In dit hoofdstuk zijn de meeste wijzigingen aangebracht, zoals in Hoofdstuk 2 beschreven.

Hoofdstuk 4 Algemene regels
In hoofdstuk 4 van de regels zijn de algemene regels die betrekking hebben op het gehele Chw
bestemmingsplan opgenomen. Het betreft:
Artikel 14 Anti-dubbeltelregel
Artikel 15 Algemene bouwregels
Artikel 16 Algemene gebruiksregels
Artikel 17 Algemene aanduidingsregels
Artikel 18 Algemene wijzigingsregels op basis van 3.6 lid 1 sub a Wro
Artikel 19 Algemene wijzigingsregels op basis van artikel 7c lid 4 jo lid 12 van het Besluit uitvoering
Crisis- en herstelwet, zevende tranche
Artikel 20 Verordenende regels
Artikel 21 Van toepassing verklaring
De aanpassingen in dit hoofdstuk zijn voornamelijk om de aanpassingen te verwerken, die vanuit andere
plannen reeds van kracht zijn, zoals het parapluherziening parkeren. Wel is met dit plan de regeling in
artikel 16.2 voor strijdig gebruik geactualiseerd op nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Ook is artikel 21
toegevoegd, waarmee de rijksinpassingsplannen van toepassing worden verklaard.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotregels
In hoofdstuk 5 van de regels zijn de overgangsregels en de slotregel opgenomen:
Artikel 22 Overgangsrecht
Artikel 23 Slotregel
In dit hoofdstuk is de naam van het plan opgenomen: 'Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële
herziening'.

3.4

Procedure partiële herziening

Voor een partiële herziening gelden dezelfde procedureregels als voor een normaal bestemmingsplan. Ten
eerste vindt er vooroverleg plaats met instanties ex artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening. Daarna is
het ontwerp plan opgesteld. Daarop is afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit
betekent dat het ontwerp gedurende zes weken ter inzage is gelegd. Zienswijzen kunnen dan worden
ingediend door belanghebbenden in tegenstelling tot een bestemmingsplan waar een ieder dit kan doen.
Vervolgens beslist de gemeenteraad over de vaststelling van de partiële herziening van het
bestemmingsplan en tegen de vaststelling staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

3.5

Crisis- en herstelwet

Op de partiële herziening is de Crisis- en herstelwet van toepassing, inclusief de bestuursprocesrechtelijke
voorzieningen van hoofdstuk 1, Afdeling 2 van de Chw. Kort samengevat houdt dat voor dit plan in dat:
de rechter binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak moet doen;
alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn moeten worden aangevoerd (geen pro forma beroepen);
na een eventuele rechterlijke vernietiging kan het nemen van een nieuw besluit worden gebaseerd op
de feiten (onderzoeken) waarop het vernietigde besluit berustte (er hoeft dan geen nieuw onderzoek te
worden gedaan), tenzij de onjuistheid van de feiten de grond voor de vernietiging van het besluit was.
Dat de bestuursprocesrechtelijke voorzieningen van de Chw op dit plan van toepassing zijn, wordt zowel
bij het vaststellingsbesluit als bij de bekendmaking van dit besluit vermeld (artikel 11 lid 1 Besluit
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uitvoering Chw).
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Hoofdstuk 4

Omgevingstoets

Deze partiële herziening maakt geen nieuw ontwikkelprogramma mogelijk. De afwegingen rondom de
omgevingstoets uit het moederplan zijn nog altijd actueel en de regels voorzien in een actueel
afwegingskader rondom omgevingsaspecten bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Het
bestemmingsplan is uitvoerbaar qua wet- en regelgeving en de effecten zijn ruimtelijk aanvaardbaar.
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Hoofdstuk 5
5.1

Implementatie

Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de economische
uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening de
verplichting ontstaan om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten
moet maken, bijvoorbeeld voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de plankosten, deze
moeten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer of ontwikkelaar. Een en ander dient te worden
vastgelegd in privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een grondeigenaar
geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient een exploitatieplan
te worden opgesteld die tegelijkertijd met het bestemmingsplan moet worden vastgesteld.

Kostenverhaal
In Oosterwold is sprake van kostenverhaal, omdat de gemeente nagenoeg geen grondeigendom heeft en
die ook niet met een ontwikkeldoel wil verwerven. Het dekken van de gemeentelijke kosten, die normaal
meegenomen worden in een exploitatieplan kunnen door middel van het kostenverhaal verhaald worden
op initiatiefnemers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het kostenverhaalinstrumentarium van de Wet
ruimtelijke ordening. De kosten worden verhaald op de initiatiefnemer via de anterieure overeenkomst.
Ten tijde van de vergunningverlening zal het kostenverhaal verzekerd zijn. Indien geen anterieure
overeenkomst wordt gesloten, bestaat de mogelijkheid om bij de omgevingsvergunning een exploitatieplan
vast te stellen.
Exploitatiegebied Oosterwold
In 2012 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de Structuurvisie Oosterwold en ingestemd met de
hoofdkeuzen die in deze visie zijn gemaakt. Het plan wordt voor rekening en risico van initiatiefnemers
uitgevoerd. Met het wijzigingsplan is artikel 13.21 van het Chw bestemmingsplan Oosterwold gewijzigd
en is een exploitatiegebied aangewezen. Het aanwijzen van een exploitatiegebied was door een wijziging in
de Crisis- en herstelwet noodzakelijk geworden. Met deze partiële herziening wordt het exploitatiegebied
ook op de verbeelding opgenomen.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Vooroverleg
De vooroverlegreacties op het concept ontwerp bestemmingsplan en de verwerking daarvan zijn
opgenomen in de 'Reactienota concept ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële
herziening'.

Consultatie belanghebbenden
In december 2020 zijn drie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van bewoners in stadsdeel Hout
en de ondernemersvereniging in Buiten. Er is achtereenvolgens gesproken met besturen van de
buurtschappen Nobelhorst, van de Belangenvereniging Almere Hout (Vogelhorst), het Platform
Oosterwold en de Winkeliersvereniging Doemere. In de gesprekken is een mondelinge toelichting
gegeven op de aard van de concept regeling over supermarkten in de herziening van het bestemmingsplan
voor Oosterwold en op het proces voor het bestemmingsplan en de participatie-stappen. De resultaten
zijn als volgt samen te vatten:
Alle geconsulteerden kunnen zich vinden in de in het bestemmingsplan voorgestelde inperking van de
vestiging van nieuwe supermarkten in Oosterwold, en een focus op Nobelhorst als er (nieuwe)
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marktruimte is in het stadsdeel.
Met name door de ondernemersvereniging Buiten en de buurtschappen Nobelhorst wordt betreurd dat
er drie vergunningen konden worden afgegeven voor supermarkten in Oosterwold.
Vanuit Oosterwold wordt zwaar gehecht aan de blijvende vrije vestiging van kleinschalige
supermarkten (tot 500m2) en de potentiële vestiging van een grotere markthal mede in relatie tot
stadslandbouw.
In Vogelhorst is men ingesteld op het ontbreken van een supermarkt in de eigen wijk, acht men een of
enkele supermarkten positief, maar wel zijn er zorgen over bevoorradingsdrukte over bestaande wegen
voor de nu en in de toekomst vergunde supermarkten.
Geen van de geconsulteerden ziet enig heil in de voorgestelde brede consultatie over de
supermarktstructuur dit voorjaar in stadsdeel Hout.
Alle partijen benadrukken het belang van brede en zorgvuldige communicatie over het reguliere
bestemmingsplanproces.
Vanuit de Buurtschappen Nobelhorst wordt sterk aangedrongen op een actieve inzet van de gemeente
om op korte termijn een supermarktlocatie in Nobelhorst aan te wijzen.
Daarnaast heeft er op 1 maart 2021 een gesprek met het Platform Oosterwold plaatsgevonden over de
overige voorgestelde wijzigingen voor de herziening van het bestemmingsplan en het proces voor het
bestemmingsplan. De reacties en suggesties vanuit het Platform Oosterwold zijn ook meegenomen in het
ontwerp bestemmingsplan.

Zienswijzen
Het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening heeft van 2 juli tot en met 12
augustus 2021 voor een ieder ter inzage gelegen.
Er zijn 145 zienswijzen op de herziening ingediend. In bijlage 3 bij deze toelichting is de reactienota
opgenomen, waarin de zienswijzen in tabellen zijn opgenomen en voorzien van een reactie van de
gemeente. Daarbij is ook aangegeven of de reactie aanleiding is om het plan aan te passen.Ook de
wijzigingen die ambtshalve zijn aangebracht, zijn in de reactienota opgenomen. De aanpassingen zijn
verwerkt in het definitieve plan en bijlage 1 bij deze toelichting is aangepast, zodat de aanpassingen van de
definitieve herziening ten opzichte van de voorheen geldende planologische regeling zichtbaar zijn.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1

Inhoudelijke wijzigingen planregels
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Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening
Gemeente Almere

Regels, zoals van kracht voor vaststelling eerste partiële herziening:
•

Chw bestemmingsplan Oosterwold, 29 september 2016 (onherroepelijk)

•

Chw bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning, 6 februari 2020
(vastgesteld)

•

Parapluherziening parkeren, 17 december 2020 (vastgesteld)

•

Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold, 9 november 2021 (vastgesteld)

•

Veegplan, 22 april 2021 (onherroepelijk)
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1
1.1

Begrippen

plan

het Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening met identificatienummer
NL.IMRO.0034.OP5alg03-cc01vg01 van de gemeente Almere;
1.2

bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5

aan huis verbonden bedrijf

een bedrijf dat in een (gedeelte van) een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het
vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten, door de gebruik(st)er van de woning, en
dat niet krachtens een milieuwet vergunning- of meldingplichtig is;
1.6

aan-huis-verbonden beroep

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of
een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch,
paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een
woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire
functie behouden en herkenbaar blijft en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de
woonfunctie in overeenstemming is;
1.76

agrarisch bedrijf

een grond gebonden bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het
telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in:
a. akker- en vollegrondstuinbouw:;
b. grondgebonden veehouderij: een agrarische bedrijfsvoering, waarbij het gebruik van agrarische
gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, op de wijze van een
melkrundveehouderijbedrijf, een schapenhouderijbedrijf, een productiegericht
paardenhouderijbedrijf, pluimveehouderij en naar de aard daarmee gelijk te stellen agrarische
bedrijven. Een (melk)geitenhouderijbedrijfgeitenveehouderij is hiervan uitgesloten;
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1.87

anterieure grondexploitatie-overeenkomst

een overeenkomst tussen bevoegd gezag (gemeente) en een initiatiefnemer (op basis van Wro artikel
6.24.) die beschrijft hoe een kavel voor eigen rekening en risico ter hand wordt genomen door een
initiatiefnemer en die tevens bevat welke kosten worden verhaald op de initiatiefnemer;
1.98

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.109

bebouwingspercentage

een in dit plan genoemd percentage dat het gedeelte van het bouwperceel aangeeft dat ten hoogste
mag worden bebouwd;
1.10

bed & breakfast

een aan de woonfunctie ondergeschikte toeristisch-recreatieve voorziening gericht op het bieden van
de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt;
1.11

bedrijf

onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van
goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel detailhandel
uitsluitend plaatsvindt als niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm
van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel
goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;
1.12

bedrijfsgoederen

goederen behorend bij, ten behoeve van, of product van een bedrijf;
1.13

bedrijfsvloeroppervlak (bvo)bedrijfsmatige activiteiten aan huis

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten met een kleinschalig karakter, die in een
gedeelte van een woning of bijbehorende bouwwerken worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie
als primaire functie behouden en herkenbaar blijft en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft
die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.14

bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van bedrijven, kantoren, winkels en gebouwen die wordt gebruikt voor
bedrijfsactiviteiten;
1.1415 bedrijfswoning
een (gedeelte van een) gebouw, dat kennelijk slechts is bestemd voor bewoning door (het
huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming en het
feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein;
1.1516 belwinkel
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ieder voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid die telecommunicatiediensten verleent, zoals
phoneshops, cybercafé’s, internetcafés;
1.1617 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.1718 Bevi - inrichtingen
inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
1.1819 bevoegd gezag
het bestuursorgaan dat volgens de wet bevoegd is besluiten te nemen of beschikkingen af te geven,
zoals bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning.
1.19

bevolkingsvolgende voorziening

de voorzieningen die als gevolg van het aantal inwoners nodig zijn in een bepaald gebied, zoals
gezondheidszorg, scholen, sportvoorzieningen, maatschappelijk vastgoed, etc;
1.20




bestaand

bij bouwwerken: bestaande legale bebouwing ten tijde van de ter inzagelegging van het
bestemmingsplan als ontwerp of waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de
terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en dat is of wordt vergund op basis van die
aanvraag;
bij gebruik: bestaand legaal gebruik ten tijde van het van de ter inzagelegging van het
bestemmingsplan als ontwerp of waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de
terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en dat is of wordt vergund op basis van die
aanvraag;

1.21

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk
met een dak;
1.22

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.23

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;
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1.24

bouwveld

een aaneengesloten stuk grond, dat door zijn vorm en minimale breedte van 5 meter over hetde
gehele oppervlakte reële mogelijkheden biedt voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken geen
gebouwen zijnde;
1.25

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.26

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van
bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt
in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
1.27

bruto vloeroppervlak

de bruto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten
op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de
desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, waarbij de wijze van meten in artikel 2.8 in acht
wordt genomen;
1.28

busstrook

1.28

busstrook

door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord
«BUS» of «LIJNBUS» is aangebracht;
1.2829 commerciële voorzieningen
winkelsdetailhandel, met uitzondering van een supermarkt, en horeca;
1.30

doorwaadbare zone

een zone die openbaar toegankelijk is met ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen,
nutsvoorzieningen, routes voor fietsers of voetgangers en andere hiermee vergelijkbare
voorzieningen van openbare aard;
1.31

dove gevel

een bouwkundige constructie als bedoeld in de Wet geluidhinder waarin alleen bij uitzondering te
openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte;
1.32

eigen toegang

een deur die direct toegang geeft tot de woning, die bereikbaar is via de straatzijde of vanuit een
gemeenschappelijke hal en die voorzien is van een door de gemeente verleend huisnummer;
1.29

educatieve voorzieningen

faciliteiten die het geven van onderwijs en het vertrekken van informatie kunnen ondersteunen;
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1.301.33



erf

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw,
en in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;
als erf bij een hoofdgebouw als bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht
wordt bij de kavels die worden gerealiseerd onder de ontwikkelregels het roodkavel verstaan. In
het geval van vergunningvrije nuts- en energievoorzieningen wordt onder erf het totale kavel
verstaan.

1.31

eigen toegang

een deur die direct toegang geeft tot de woning, die bereikbaar is via de straatzijde of vanuit een
gemeenschappelijke hal en die voorzien is van een door de gemeente verleend huisnummer;
1.3234 exploitatieplan
plan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening;
1.3335 extensieve recreatie
recreatief medegebruik van gronden zoals wandelen, paardrijden, fietsen, varen, zwemmen en
vissen;
1.34

festivalterrein

een terrein voor een tijdelijke activiteit in de openlucht en/of - al dan niet - in tijdelijke onderkomens,
gericht op het bereiken van publiek voor commerciële, informerende, educatieve, culturele, sportieve,
levensbeschouwelijke of daarmee gelijk te stellen doeleinden;
1.35

I/C-verhouding

de I/C-verhouding is de verhouding tussen de intensiteit (het aantal eenheden voertuigen dat op een
bepaald punt in een bepaalde periode passeert) en de capaciteit (het aantal eenheden voertuigen dat
maximaal over een wegvak kan rijden in een bepaalde periode) op een wegvak, op een weg of op
meerdere achtereenvolgende wegvakken;

1.36

intensieve veehouderij

een niet grondgebonden agrarisch bedrijf voor het houden van vee en pluimvee - zelfstandig of als
neventak -, waarbij dit houden van vee en pluimvee geheel of nagenoeg geheel plaatsvindt in
gebouwen. Het biologisch houden van dieren conform de Landbouwkwaliteitswet en het houden van
(melk)rundvee, schapen of paarden wordt niet aangemerkt als intensieve veehouderij. Het houden
van een (melk)geitenhouderijbedrijf valt niet onder deze uitzondering en wordt dus aangemerkt als
intensieve veehouderij;
1.37

floor area ratio

de het percentage aan bruto vloeroppervlakte aan bebouwing (alle bouwlagen gezamenlijk) gedeeld
doorten opzichte van de bebouwbare oppervlakte;
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1.38

gebiedsregisseur

een facilitator die onder meer namens de overheden initiatiefnemers ontvangt en voorziet van de
benodigde informatie, plannen beoordeelt en aanwijzingen geeft om tot een volwaardige
vergunningaanvraag te komen;
1.39

geluidgevoelig object / terrein

gebouw dat dient ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, zoals bedoeld in
de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
1.40

groen - natuur

het deel van het kavel dat openbaar toegankelijk is voor fietsers en voetgangers en primair is
ingericht met natuurlijke, ecologische en landschappelijke elementen waaronder ook begrepen
waterlopen en waterpartijen en onverharde of halfverharde paden van maximaal 1,5 meter breed;
1.4041 groen - verspreid
het deel van het kavel dat openbaar toegankelijk is voor fietsers en voetgangers en primair is
ingericht met groenvoorzieningen, plantsoenen, beplanting waaronder ook begrepen waterlopen en
waterpartijen en paden van maximaal 1,5 meter breed;
1.4142 hobbymatig
op recreatieve, niet bedrijfsmatige wijze, met dien verstande dat er geen sprake mag zijn van
activiteiten die onder de Wet milieubeheer vallen en er geen activiteiten voor en door derden worden
uitgevoerd;
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1.4243 hoofdbewoner
de eigenaar of de huurder van de woning die daar zijn hoofdverblijf heeft;

1.4244 hoofdgebouw
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn,
gelet op de bestemming het belangrijkst is;

1.4345 hoofdverblijf
a. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres woont, het adres
waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten;
b. het adres waar, bij ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene naar redelijke
verwachting gedurende drie maanden tenminste twee derde van de tijd zal overnachten.
1.4446 horeca
het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken en het bedrijfsmatig
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf;

1.4547 kamerbewoning
een zelfstandige woning, of een deel daarvan, in gebruik geven of laten geven als onzelfstandige
woonruimte;
1.4648 kantoor
het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate
rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;
1.4749 kas
en gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander
lichtdoorlatend materiaal, dienend tot het kweken van vruchten, bloemen of planten;
1.4850 kavel
het perceel waarop het geheel van de ontwikkelregels van toepassing is;
1.4951 kostenverhaal
het bevoegd gezag brengt kosten (met kostenspecificatie) in rekening bij de initiatiefnemer;
1.50

10

kostenverhaalinstrumentarium
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de instrumenten die worden gebruikt bij het kostenverhaal. De instrumenten zijn een anterieure
grondexploitatieovereenkomst (de kosten worden verhaald via een contract) en een exploitatieplan
(de kosten worden verhaald door aan de omgevingsvergunning een financiële voorwaarde te
verbinden);
1.511.52

landbouwkavel

een type ontwikkelkavel met een op grond van dit Chw bestemmingsplan voorgeschreven verhouding
tussen bebouwing, verharding, groen, water en stadslandbouw, waarbij het landbouwkavel een
relatief hoog percentage stadslandbouw kent, primair gericht op het voortbrengen van agrarische
producten;
1.5253 landschapskavel
een type ontwikkelkavel met een op grond van dit Chw bestemmingsplan voorgeschreven verhouding
tussen bebouwing, verharding, groen en water waarbij het landschapskavel een relatief hoog
percentage openbaar toegankelijk landschap kent, primair gericht op groen, natuur en recreatieve
doeleinden;
1.5354 maatschappelijke voorzieningen
(overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te
stellen sectoren;
1.5455 manege
een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden aan derden en daarvoor paarden houdt, zulks
in combinatie met een of meer van de volgende activiteiten of voorzieningen: het in pension houden
van paarden, het houden van wedstrijden of andere evenementen en horeca (kantine), mits
ondergeschikt;
1.55
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1.56

mini-camping

een camping bij een burgerwoning bestaande uit maximaal 15 standplaatsen waar in de periode van
15 maart tot en met 1 november recreatief nachtverblijf mag plaatsvinden en buiten deze periode ook
geen kampeermiddelen aanwezig zijn;
1.57

motorclub

vereniging van motorrijders, inclusief de daarbij behorende voorzieningen, bebouwing en terreinen;
1.5658 nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, apparatuur voor
telecommunicatie en voorzieningen voor stadsverwarming;

1.5759 onzelfstandige woonruimte
woonruimte die niet voldoet aan de begripsbepaling zelfstandige woonruimte;
1.5860 openbare weg
een weg is openbaar:
c.

wanneer hij, na het tijdstip van dertig jaren vóór het in werking treden van deze wet, gedurende
dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest;
a. wanneer hij, na het tijdstip van tien jaren vóór het in werking treden van deze wet,wanneer hij
gedurende tien achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk is geweest en tevens
gedurende die tijd is onderhouden door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap;
b. wanneer de rechthebbende daaraan de bestemming van openbare weg heeft gegeven;
1.5961 opstelstrook
een rijstrook van beperkte lengte bestemd voor verkeer dat moet wachten op doorgang in een
bepaalde richting;
1.6062 oriëntatiewaarde
ijkpunt waar bij het verantwoorden van het groepsrisico het berekende groepsrisico mee wordt
vergeleken en dat het bevoegd gezag kan gebruiken bij het bepalen van de maatschappelijk
aanvaardbare grenzen;
1.6163 overdekte gebouwgebonden buitenruimte
gebouwgebonden buitenruimte die, of een deel daarvan dat, overdekt is, waarbij de breedte van de
verticale projectie op het horizontale vlak minimaal de helft is van de netto-hoogte en ten minste gelijk
is aan 0,75 m;
1.64

perceel

een aaneengesloten terrein dat zowel kadastraal als optisch samenhangt;
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1.6265 paardenbak
een door middel van een afscheiding afgezonderd stuk terrein met een andere ondergrond dan gras,
kennelijk ingericht voor het africhten en/of trainen en berijden van paarden en pony's en/of het
anderszins beoefenen van de paardensport, met of zonder de daarbij behorende voorzieningen;
1.6366 peil
c.

voor een bouwwerk, waarvanindien in of op land wordt gebouwd: 30 centimeter boven de
hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogtekruin van de weg ter plaatse van die
hoofdtoegang;
a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het
terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouwwaar de kavel op ontsluit;
b. indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabij
gelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;
1.6467 rijstrook
door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige
breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen
maken;
1.6568 rijwegen
alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende
bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;
1.6669 roodkavel
het deel van het kavel dat voor bebouwing mag worden ingericht inclusief parkeren, tuin en overige
verharding;
1.6770 ruimte
voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de
bovenzijde wordt begrensd door een scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van ten
minste 1,5 m;
1.71

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, al dan niet besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, ofdan wel in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch
-pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een
(raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub,
eenseksclub, privé-huis of een, erotische massagesalon, al dan niet in raambordeel, of een
combinatie met elkaardaarvan;
1.6872 silo
bouwwerk voor de opslag van diervoeder;
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1.6973 stadslandbouw
stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van kernen. Onder
stadslandbouw valt ook veeteelt en de kweek van vissen voor consumptie. Leidend is dat er een
agrarisch product uit voort komt en dat sprake is korte voedselketens. Het kan daarbij zowel gaan
over voedselproductie die professioneel of voor zelfvoorzienend gebruik wordt beoefend.
Stadslandbouw heeft in Oosterwold ook zorg, recreatieve (leisure), educatieve, landschappelijke en
economische (werkgelegenheid, zelfstandige ondernemingen) dimensies. Hierdoor zijn nevenfuncties
mogelijk, zoals een mini-camping, paden van maximaal 1,5 meter breed en een speeltuin. Ten minste
80% van het grondgebruik dient betrekking te hebben op het voortbrengen van agrarische
voedselproducten in een voor de agrarische productie reële dichtheid en productiecyclus;
1.7074 standaardkavel
een type ontwikkelkavel met een op grond van dit Chw bestemmingsplan voorgeschreven verhouding
tussen bebouwing, verharding, groen, water en stadslandbouw, waarbij het standaardkavel relatief
ruime bebouwingsmogelijkheden kent;
1.7175 supermarkt
detailhandel met een winkelvloeroppervlakte van tenminste 500 m2 en een grote verscheidenheid aan
artikelen, merendeels levens- en genotmiddelen, waarbij sprake is van zelfbediening door klanten;
1.76

toename van stikstofemissie

a. er is sprake van een toename van stikstofemissie als bedoeld in artikel 1516.2 sub a wanneer de
emissie N/ha/jaar op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden meer bedraagt dan de emissie
N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan aanwezige gebruik van de
betreffende gronden en opstallen;
b. er is sprake van een toename van stikstofemissie als bedoeld in artikel 1516.2 sub b wanneer de
emissie N/ha/jaar op daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden meer bedraagt dan de emissie
N/ha/jaar afkomstig van het ten tijde van de vaststelling van het plan aanwezige gebruik van de
betreffende gronden en opstallen behorend tot de inrichting;
c. als uitzondering op 1.6776 sub a en sub b geldt het volgende. Er is geen sprake van een
toename van stikstofemissie wanneer het gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in
1.6776 sub a of het gebruik van gronden en bouwwerken behorend tot de inrichting als bedoeld in
1.6776 sub b een stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstof gevoelige habitats in een Natura
2000-gebied die afzonderlijk en, ingeval het project of de handeling betrekking heeft op een
inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, in cumulatie met andere
projecten of handelingen met betrekking tot dezelfde inrichting in de periode waarvoor het
programma aanpak stikstof geldt, niet de van toepassing zijnde waarde(n) als bedoeld in artikel 2
leden 1 en 3 Besluit grenswaarden aanpakleidt tot een stikstofdepositie overschrijdtvan meer dan
0,00 mol/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden;
d. onder ‘programma aanpak stikstof’ als bedoeld in 1.67 sub c wordt verstaan het programma als
bedoeld in artikel 19kg, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998.
1.72

verblijfsrecreatie

1.77

verblijfsrecreatie

recreatief nachtverblijf;
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1.7378 verharding / infra
het deel van het kavel dat primair ingericht is ten behoeve van ontsluiting en, parkeren en
(bovengrondse) nutsvoorzieningen;
1.7479 vloerpeil
de hoogteligging van de bovenkant van de niet-afgewerkte begane grondvloer;
1.80

water

onder het begrip 'water' wordt verstaan:
e. waterberging;
a. waterlopen;
b. waterwegen;
c. waterpartijen;
met daarbij behorende oevers en taluds;
en paden van maximaal 1.75,5 meter breed;
1.81

waterberging

een reservoir (sloot, vijver, infiltratiekratten, wadi, groen/water dak, etc.) dat versnelde
regenwaterafvoer van verhard oppervlak (bebouwing, bestrating, etc.) tijdelijk kan opvangen;
1.82

Wgh-inrichting

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate
geluidshinder kunnen veroorzaken;
1.7683 windturbine
een bouwwerk ter opwekking van elektrische energie door benutting van windkracht, met uitzondering
van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding;
1.771.84

winkelvloeroppervlakte

de winkeloppervlakte die in gebruik is voor de directe verkoop van goederen, het betreft de voor de
klant toegankelijke verkoopruimte van de winkel inclusief de etalages en de ruimte achter de
toonbank en kassa's, oftewel de totale bedrijfsvloeroppervlakte minus eventueel kantoor-, personeelsen magazijnruimte, toiletten et cetera;
1.85

woning

het complex van ruimten dat een zelfstandige woonruimte vormt, geschikt en bestemd voor de
huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
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1.7886 woningsplitsing
een woning verbouwen tot twee of meer woningen of het zodanig inrichten, gebruiken of laten
gebruiken van een deel van de woning dat er feitelijk twee of meer woningen ontstaan;

1.7987 woongroep
een groep huurders van een zelfstandige woonruimte die elkaar vooraf kennen en gezamenlijk het
initiatief nemen voor zelfstandige woonruimte. Waarbij de verhuurder geen zeggenschap heeft over
nieuwe leden van de woongroep;

1.8088 woonruimte
besloten ruimte die, al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor
bewoning van één huishouden;

1.8189 woonschip
elk vaartuig of drijvend voorwerp, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als woning of
recreatieverblijf;
1.8290 woonwerkeenheid
een gebouw met woon- en werkfunctie;
1.83

woonzorgvoorziening

bebouwing bestaande uit zorg gerelateerde woningen in combinatie met maatschappelijke
voorzieningen en ondersteunende woonzorgfuncties, in hoofdzaak ten behoeve van de bewoners van
de woningen zoals voorzieningen en functies in het kader van de gezondheidszorg, kleinschalige
detailhandel, publiekverzorgend ambacht en dienstverlening;

1.841.91

zelfstandige woonruimte

woonruimte die een eigen toegang heeft en die door één huishouden kan worden bewoond zonder
daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen, zoals badruimte, toilet en keuken, buiten de
woonruimte.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.;
2.2

de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel.;
2.3

de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.;
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.;
2.6

de oppervlakte van water

gemeten op 1 meter onder maaiveld;
2.7

de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine;
2.8

het bruto vloeroppervlak

de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande
scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, waarbij geldt:
a. indien een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart
van de desbetreffende schei-dingsconstructie;
b. indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van
de scheidingsconstructie volle-dig worden toegerekend aan de bruto vloeroppervlakte van de
binnenruimte;
c. indien een bouwlaag hoger is dan 4,5 m bij een woning of 7 m bij een andere functie, telt die
hoogte als (fictief) extra vloerniveau van het gebouw en wordt op die hoogte de oppervlakte
berekend en opgeteld bij het bruto vloeroppervlak;
d. de bruto vloeroppervlakte van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts
gedeeltelijk omsloten is en daardoor geen vaste buitenbegrenzing heeft, is gelijk aan de verticale
projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie of de wijze van
verharding;
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e.

bij de bepaling van de bruto vloeroppervlakte wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide
(de open ruimte die ontstaat als een deel van een verdiepingsvloer wordt weggelaten), indien de
oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2;
f. de oppervlakte van een vloer moet worden bepaald als de oppervlakte van de verticale projectie
op het horizontale vlak;
g. vloeroppervlakten moeten in vierkante meter (m2) worden uitgedrukt en worden afgerond op 2
cijfers achter de komma bij een oppervlakte kleiner dan 10 m2, op 1 cijfer achter de komma bij
een oppervlakte van 10 m2 tot 100 m2 en op een heel getal bij een oppervlakte van 100 m2 of
meer;
a.h. bij de bepaling van de grenslijn van een vloeroppervlakte moet worden genegeerd: een nis, een
uitsparing en een uitspringend bouwdeel, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2.
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Hoofdstuk 2

Beheerregels

De beheerregels zijn van toepassing op het voortzetten van het bestaande legale gebruik en de
bestaande legale bebouwing zoals binnen het plangebied aanwezig ten tijde van het vaststellen van
het Chw bestemmingsplan Oosterwold.

Artikel 3
3.1

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. uitoefening van het grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. een intensvieveintensieve veehouderij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'intensieve
veehouderij (iv)';
met daarbij behorende:
b.c. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
c.d. bedrijfswoningen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep;
d.e. silo's;
e.f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappingen zijnde;
f.g. paardenbakken, voorzover gelegen binnen het agrarisch bouwvlak;
g.h. maximaal één paardenbak buiten het agrarisch bouwvlak, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenbak (sa-pab)';
h.i. tuinen, erven en terreinen;
i.j. ontsluitingswegen en erfontsluitingspaden;
j.k. parkeervoorzieningen;
k.l. groenvoorzieningen;
l.m. waterlopen en waterpartijen.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende bouwregels:
a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van een agrarisch bedrijf;
b. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het agrarisch bouwperceel;.
3.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bouwregels:
a. de maximale goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 9 en 13 meter;
b. bedrijfsgebouwen bevinden zich achter de achtergevelrooilijn van de bedrijfswoning.
3.2.3

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bouwregels:
a. per agrarisch bouwperceel mag ten hoogste één bedrijfswoning worden gebouwd, met
uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', waar ten hoogste twee
bedrijfswoningen zijn toegestaan;
b. de bedrijfswoning is gelegen aan de naar de weg toe gekeerde zijde van het bouwperceel;
c. de maximale goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 6 en 10 meter.
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3.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, noodzakelijk voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf,
gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van silo's bedraagt niet meer dan 20 m;
b. de bouwhoogte van bouwwerken voor mestopslag bedraagt niet meer dan 6 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 9 m;
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden,
gelden de volgende bepalingen:
d. per agrarisch bouwperceel is één paardenbak toegestaan;
e. paardebakken buiten het bouwvlak zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van agrarisch - paardenbak (sa-pab)';
f. de oppervlakte van een paardenbak bedraagt niet meer dan 800 m2, dan wel niet meer dan de
bestaande oppervlakte indien deze groter is;
g. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt niet meer dan 8 m, dan wel niet meer dan de
bestaande bouwhoogte indien deze groter is.
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Artikel 4
4.1

Bestaand

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bestaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het bestaande (agrarisch) gebruik;
b. wegen en straten met ten hoogste 2 rijstroken, waarbij opstelstroken en busstroken niet worden
meegeteld, ter plaatse van de aanduiding 'verkeer (v)';
c. het behoud en herstel van landschappelijke en cultuurhistorische waarden ter plaatse van de
'overige zone - Eemvallei - 1' en de 'overige zone - Eemvallei - 2';
d. bestaande windmolens, waarbij geldt dat deze tot maximaal 1 januari 2020 zijn toegestaan en de
gronden daarna worden ingericht en gebruikt ten behoeve van agrarische activiteiten;
e. bestaande wegen;
f. paden en langzaam verkeersroutes;
g. nutsvoorzieningen;
h. openbare parkeervoorzieningen;
i. openbare terreinen;
j. groenvoorzieningen;
k. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen.
4.2

Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. nieuwe bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig de regels voor
vergunningvrij bouwen;
b. voor bestaande bouwwerken, voorzover niet vergunningvrij, geldt de bestaande afmeting als
maximale maat.
4.3

Specifieke gebruiksregels

In afwijking van het bepaalde in lid 4.1 mag de openbare ruimte niet zodanig worden gewijzigd dat
sprake is van een reconstructie van wegen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder.
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Artikel 5
5.1

Gemengd - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven uit de categorie 1 en 2 van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 1 is
opgenomen;
b. bedrijven uit een andere categorie dan genoemd onder a. voor zover deze bedrijven reeds
aanwezig waren ten tijde van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
c. maximaal twee bedrijfswoningen per perceel;
d. als hobby uitgeoefende activiteiten zoals:
1. agrarische activiteiten (het houden van bijen, schapen, honden, kippen, paarden etc. en het
op kleine schaal telen van agrarische producten);
2. atelier / werkruimte ten behoeve van creatieve expressie (beeldende kunst, muziek, dans);
met de daarbij behorende:
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

tuinen, erven en terreinen;
wegen en ontsluitingswegen;
fiets- en voetpaden;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
waterlopen en waterpartijen;
kunstwerken;
speeltoestellen.

5.2

Bouwregels

5.2.1

Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene bepalingen:
a. op of in de gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd
ten dienste van bedrijven en bedrijfswoningen;
b. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
c. binnen 5 meter uit de voorzijde van de percelen mag niet worden gebouwd;
d. aan de achterzijde van de percelen is bebouwing niet toegestaan binnen een afstand van 7,5
meter uit de perceelgrens;
e. opslag van bedrijfsgoederen in de open lucht is niet toegestaan binnen 7,5 meter uit de voorzijde
van het perceel.
5.2.2

Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:
a. de hoogte bedraagt maximaal 13 meter.
5.2.3

Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van bedrijfswoningen, voor zover niet opgenomen in de bedrijfsbebouwing,
bedraagt maximaal 11 meter.
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5.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt aangesloten bij de regels voor
vergunningvrij bouwen.
5.3

Specifieke gebruiksregels

5.3.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 5.1 wordt in elk geval
gerekend het gebruik voor:
a. het wonen in vrijstaande bijgebouwen;
b. bedrijven uit een hogere categorie dan categorie 2 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten', met
uitzondering van bestaande bedrijven uit een hogere milieucategorie;
c. het gebruik van een geluidszoneringsplichtig bedrijf;
d. een risicovolle inrichting zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;
e. het parkeren, elders dan op eigen terrein;
f. activiteiten voorzover deze onevenredige overlast, waaronder zowel verkeer- en parkeeroverlast
als milieuhygiënische overlast, veroorzaken voor de omgeving;
g. detailhandel, behoudens de uitoefening van detailhandel in goederen die ter plaatse worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt, met dien verstande dat:
1. de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit;
2. de detailhandelsfunctie niet meer dan 75 m2 bruto vloeroppervlak bedraagt;
3. de openingstijden van de detailhandelsfunctie vallen binnen de openingstijden van de
hoofdactiviteit.
h. het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan de kavelsloten, die de kavelsloten aan de
achterzijde van de percelen versmallen of ondieper maken of die de taluds langs deze sloten
steiler of vlakker maken. Blijvende wijzigingen in het profiel van kavelsloten mogen slechts
worden aangebracht met toestemming van het hoogheemraadschap.
5.4

Afwijken van de gebruiksregels

5.4.1

Afwijking toegestane milieucategorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.3.1 onder b ten
behoeve van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als
bedoeld in 5.3.1 onder b indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de
omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.3.1 onder b;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die, hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed
op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 5.3.1 maar niet in de
'Staat van Bedrijfsactiviteiten' worden genoemd;
Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende
milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie,
stofuitworp, gevaar, de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue
karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.
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Artikel 6
6.1

Gemengd - 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, tot maximaal het bestaande aantal woningen;
met daaraan ondergeschikt:
b. bedrijfsmatige of als hobby uitgeoefende activiteiten, uit ten hoogste categorie 2 uit de Staat van
Bedrijfsactiviteiten zoals:
1. agrarische activiteiten (het houden van bijen, schapen, honden, kippen, paarden etc. en het
op kleine schaal telen van agrarische producten);
2. ambachtelijke activiteiten (reparatie en vervardigingvervaardiging van meubels, antiek,
oldtimers);
3. atelier / werkruimte ten behoeve van creatieve expressie (beeldende kunst, muziek, dans).);
met de daarbij behorende:
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

tuinen, erven en terreinen;
wegen, ter plaatse van de aanduiding 'verkeer (v)' en ontsluitingswegen;
fiets- en voetpaden;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
waterlopen en waterpartijen;
kunstwerken;
speeltoestellen.

6.2

Bouwregels

6.2.1

Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende algemene bepalingen:
a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. op of in de gronden mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd
ten dienste van bedrijven en bedrijfswoningen;
c. opslag van bedrijfsgoederen in de open lucht is niet toegestaan binnen 7,5 meter uit de voorzijde
van het perceel;
d. aan de achterzijde van de percelen is bebouwing niet toegestaan binnen een afstand van 7,5
meter uit de perceelgrens.
6.2.2

Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen:
a. woningen worden uitsluitend gebouwd in de vorm van vrijstaande, grondgebonden woningen;
b. per bouwperceel is maximaal één woning toegestaan;
c. de afstand tot de voorzijde bedraagt minimaal 8 en maximaal 18 meter, danwel de bestaande
afstand;
d. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 meter;
e. de bouwhoogte van woningen met een plat dak bedraagt maximaal 6 meter; voor overige
woningen geldt een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 6 en 11 meter;.
6.2.3

Overige gebouwen

Voor het bouwen van overige gebouwen gelden de volgende bepalingen:
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a. overige gebouwen mogen worden gebouwd op een afstand van ten minste 3 meter achter de
voorgevel van de woning;
b. de maximale goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan respectievelijk 3,5 en 7,5 meter.
6.2.4

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt aangesloten bij de regels voor
vergunningvrij bouwen.
6.3

Specifieke gebruiksregels

6.3.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 6.1 wordt in elk geval
gerekend het gebruik voor:
a. het wonen in vrijstaande bijgebouwen;
b. bedrijven uit een hogere categorie dan categorie 2 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten';
c. grootschalige commerciële activiteiten als:
1. een manege;
2. een groothandel;
3. een garage, danwel autosloperij;
d. het gebruik van een geluidszoneringsplichtig bedrijf;
e. een risicovolle inrichting zoals bedoeld in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen;
f. het parkeren, elders dan op eigen terrein;
g. het opslaan van auto's, boten, caravans en andere omvangrijke goederen op een afstand van
minder dan 21 meter uit de voorgrens van het perceel;
h. activiteiten voorzover deze onevenredige overlast, waaronder zowel verkeer- en parkeeroverlast
als milieuhygiënische overlast, veroorzaken voor de omgeving;
i. detailhandel, behoudens de uitoefening van detailhandel in goederen die ter plaatse worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt, met dien verstande dat:
1. de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit;
2. de detailhandelsfunctie niet meer dan 75 m2 bruto vloeroppervlak bedraagt;
3. de openingstijden van de detailhandelsfunctie vallen binnen de openingstijden van de
hoofdactiviteit;
4. toegang tot de detailhandelsfunctie uitsluitend mogelijk is via het erf of de toegang van de
hoofdactiviteit;
j. het uitoefenen van de in 6.1 genoemde activiteiten door anderen dan de bewoners van het
betreffende kavel;
k. het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan de kavelsloten, die de kavelsloten aan de
achterzijde van de percelen versmallen of ondieper maken of die de taluds langs deze sloten
steiler of vlakker maken. Blijvende wijzigingen in het profiel van kavelsloten mogen slechts
worden aangebracht met toestemming van het hoogheemraadschap.
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6.4

Afwijken van de gebruiksregels

6.4.1

Afwijking toegestane milieucategorie

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 6.3.1 onder b ten
behoeve van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in een hogere categorie dan de bedrijfsactiviteiten als
bedoeld in 6.3.1 onder b indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de
omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 6.3.1 onder b;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die, hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed
op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 6.3.1 maar niet in de
'Staat van Bedrijfsactiviteiten' worden genoemd;
Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende
milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie,
stofuitworp, gevaar, de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue
karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.
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Artikel 7
7.1

Natuur

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de duurzame instandhouding van het Nationaal Natuurnetwerk;
b. behoud, versterking en ontwikkeling van de aan de natuurgebieden eigen zijnde natuur(lijke) en
landschappelijke waarden, in samenhang met de waterhuishouding;
a. oever, vaarweg, vijver, water, waterberging, waterkering, waterstaat, waterweg;
b. extensief recreatief en agrarische medegebruik;
met de daarbij behorende:
c.
d.
e.
f.

waterhuishoudings- en nutsvoorzieningen;
straatmeubilair;
voet- en fietspaden;
overige functioneel met de bestemming 'Natuur' verbonden voorzieningen.

7.2

Bouwregels

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd conform de regels voor
vergunningvrij bouwen.

7.2.1 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van
werkzaamheden
Het is verboden op of in de gronden als bedoeld in artikel 7.1 onder of in afwijking van een
omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of
werkzaamheden te verrichten:
a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen aan
andere oppervlakteverhardingen;
b. het verbreden, graven, uitdiepen en/of verleggen van waterlopen;
c. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren;
d. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of
apparatuur;
e. het aanbrengen of aanleggen van oeverbeschoeiingen, kaden, aanleg- en ligplaatsen of vlonders;
f. het vellen en/of rooien of het verrichten van werkzaamheden, welke de dood of ernstige
beschadiging van houtgewas ten gevolge kunnen hebben.
7.2.2

Verlenen omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.2.1 wordt slechts verleend, indien door de werken,
geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden, dan wel door de daarvan (direct of indirect) te
verwachten gevolgen de ecologische waarden onevenredig (kunnen) worden geschaad in verband
waarmee advies is verkregen van een daartoe bevoegd deskundige.

7.2.3

Uitzondering omgevingsvergunning

Geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.2.1 is nodig voor:
a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer
betreffen, waaronder het uitdiepen van de Hoge Vaart;
b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die van zodanig geringe omvang en
ondergeschikte betekenis zijn dat daardoor geen aantasting van de aanwezige waarden
plaatsvindt;
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c.

28

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van het
van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip
aangevraagde of verleende omgevingsvergunning.

Bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening" (vastgesteld)

Artikel 8
8.1

Recreatie

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een modelvliegtuig-veld;
met de daarbij behorende :
b.
c.
d.
e.

parkeervoorzieningen, toegangspaden, in- en uitritten;
groenvoorzieningen en water;
nutsvoorzieningen;
overige functioneel met de bestemming 'Recreatie' verbonden voorzieningen.

8.2

Bouwregels

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen ten behoeve van de bestemmingsomschrijving
bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat:

8.2.1

Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. gebouwen mogen alleen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 meter.
8.2.2

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. nieuwe bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend worden gebouwd overeenkomstig
de regels voor vergunningvrij bouwen;
b. voor bestaande bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voorzover niet vergunningvrij, geldt;
1. de bestaande afmeting als maximale maat;
2. dat deze niet mogen worden vervangen.
8.3

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Recreatie' te wijzigen in de bestemming
'Bestaand'.
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Artikel 9
9.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. rijwegen met ten hoogste 2 x 2 rijstroken, waarbij opstelstroken en busstroken niet worden
meegeteld;
b. (ongelijkvloerse)kruisingen met bijbehorende voorzieningen;
c. geluidswerende voorzieningen;
d. groenvoorzieningen;
e. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
f. nutsvoorzieningen;
g. kunstwerken.
9.2

Bouwregels

9.2.1

Algemeen

Op of in de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd, waaronder begrepen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

kunstwerken, zoals bruggen en viaducten;
ongelijkvloerse kruisingen;
voorzieningen van openbaar nut;
objecten van beeldende kunst;
straatmeubilair;
geluidwerende of geluidafschermende voorzieningen;
bouwwerken ten behoeve van de verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
andere bouwwerken.

9.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van
de verkeersregeling, de verlichting of geluidswerende voorzieningen, mag niet meer bedragen
dan 5 m.
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Artikel 10
10.1

Water

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. oever, vaarweg, vijver, water, waterberging, waterkering, waterstaat, waterweg;
b. (extensief) recreatief medegebruik;
c. verkeer, ter plaatse van de aanduiding 'verkeer';
met de daarbij behorende:
d. kunstwerken, zoals bruggen, keermuren, duikers, welke mede ten dienste mogen zijn van de
aangrenzende bestemming;
e. straatmeubilair en kunstobjecten;
f. voet- en fietspaden;
g. groenvoorzieningen.
10.2

Bouwregels

Op de in lid 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden
gebouwd, met dien verstande dat de volgende maximale maten gelden:
a.
b.
c.
d.

erf- en terreinafscheidingen: bouwhoogte 1,2 m;
lichtmasten: bouwhoogte 9 m;
vlaggenmasten: bouwhoogte 9 m;
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: bouwhoogte 3 m.

10.3

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 10.1 wordt in elk geval
gerekend het aanleggen en afmeren van (woon)schepen.
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Artikel 11
11.1

Woongebied

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woningen, woonschepen, en/of drijvende woningen en in samenhang daarmee de uitoefening van
aan huis verbonden beroepen en bedrijfmatigebedrijfsmatige activiteiten;
b. woonwerkeenheden;
c. tuinen en erven;
d. een gebouw voor collectieve voorzieningen behorend bij het wonen, alsmede voor culturele
voorzieningen waaronder werkateliers en een theaterzaal;
e. voorzieningen, met inbegrip van ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel;
f. bos, groenvoorzieningen en water;
g. verblijfsgebied waaronder wegen al dan niet ter ontsluiting van het woongebied, pleinen,
parkeerplaatsen, fiets- en voetpaden;
h. bijbehorende voorzieningen waaronder nutsvoorzieningen, zuiveringsvoorzieningen voor
huishoudelijk afvalwater, meerpalen, aanlegsteigers.
11.2

Bouwregels

11.2.1 Algemeen
Op de in lid 11.1 bedoelde gronden gelden de volgende algemene bouwregels:
a. hoofdgebouwen mogen worden gebouwd in de vorm van woningen, woonwerkeenheden,
woonschepen en/of drijvende woningen, alsmede één gebouw voor collectieve voorzieningen
zoals in 11.1 omschreven;
b. het bestemmingsvlak mag niet voor meer dan 20% worden bebouwd;
c. bij aanvraag van de omgevingsvergunning is aangetoond dat het bouwplan voldoet aan de
normen als gesteld in de atikelenartikelen 13.13 t/m 13.2524. Indien het bouwplan niet voldoet
aan een of meer van de gestelde normen, past het plan niet binnen het bestemmingsplan;.
11.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels
a. de hoofdgebouwen kunnen op palen staan, danwel (gedeeltelijk) ondergronds worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van een woning, woonwerkeenheid, woonschip dan wel drijvende woning
bedraagt maximaal 9 m;
c. de maximale oppervlakte van het gebouw ten behoeve van collectieve voorzieningen bedraagt
1000 m2;
d. de bouwhoogte van het gebouw ten behoeve van collectieve voorzieningen bedraagt maximaal 9
m, waarbij over maximaal 10% van de oppervlakte een bouwhoogte van 15 m is toegestaan.
11.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag de
navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten
uitvoeren:
a.
b.
c.
d.
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vellen, rooien of beschadigen van houtgewassen;
aanleggen of aanbrengen van leidingen, constructies, installaties of apparatuur;
ophogen, egaliseren of ontginnen van de bodem;
graven, dichten, verdiepen of verbreden van sloten, greppels.
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11.3.1 Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht
Het verbod als bedoeld in 11.3 geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden:
a. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn;
b. die van geringe omvang zijn, dan wel het normale onderhoud betreffen.
11.3.2 Toelaatbaarheid van werken en werkzaamheden
Werken of werkzaamheden als bedoeld in 11.3 zijn slechts toelaatbaar, indien:
c.

deze verband houden met de doeleinden, die aan het desbetreffende bestemming zijn
toegekend, en
d. hierdoor dan wel door daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de
landschappelijke, cultuurhistorische, waarden niet onevenredig worden of kunnen worden
aangetast;
e. bij aanvraag van de omgevingsvergunning is aangetoond dat de werkzaamheden voldoen aan de
normen zoals opgenomen in de artikelen 13.13 t/m 13.2524. Indien de werkzaamheden niet
voldoet aan een of meer van de gestelde normen, passen de werkzaamheden niet binnen het
bestemmingsplan.
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Artikel 12
12.1

Leiding - Hoogspanningsverbinding

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: in afwijking op alle andere bepalingen, primair
bestemd voor aanleg, aanpassing, het beheer en instandhouding van een hoogspanningsverbinding,
met de daarbij behorende:
f. een (bovengrondse) hoogspanningsverbinding van maximaal 150 kV;
met de daarbij behorende:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
a. veiligheidszone;
b. masten en (veiligheids)voorzieningen.
12.2

Bouwregels

12.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, anders dan
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de hoogspanningsleiding.
12.3

Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 12.2.1 voor het
bouwen van de in de basisbestemming genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits:
a. de belangen van de leiding(en) niet onevenredig worden geschaad;
b. vooraf advies is verkregen van de leidingbeheerder.
12.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
12.4.1 Verboden uitvoering van werken en werkzaamheden
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden op de in artikel 12.1 bedoelde gronden de volgende werken en
werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen van gronden;
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen en andere
oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige
waterpartijen;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen.;
f. het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting en bomen;
g. het wijzigen van maaiveld- of weghoogte;
h. het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen en/of materialen;
i. het aanbrengen en/of slopen van bovengrondse constructies, installaties, opstallen of apparatuur
anders dan ten dienste van deze in lid 12.1 omschreven bestemming;
j. het aanleggen van zonneparken.
12.4.2 Weigeringsgrond
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Deze omgevingsvergunning kan slechts worden verleend voor zover het leidingbelang hierdoor niet
onevenredig wordt geschaad. en vooraf schriftelijk advies is verkregen van de leidingbeheerder.

12.4.3 Uitzondering
Het verbod als bedoeld in lid 12.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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Hoofdstuk 3
Artikel 13
13.1

Ontwikkelregels

Ontwikkelregels

Ontwikkelfuncties

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - ontwikkelregels' mogen de volgende nieuwe functies
worden toegevoegd:
a. wonen;
b. bedrijven tot en met categorie 3.1 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als bijlage 1 is
opgenomen bij deze regels met uitzondering van Bevi - inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wghinrichting;
c. kantoren;
d. commerciële voorzieningen;
e. supermarkt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt';
e.f. maatschappelijke voorzieningen;
f.g. verblijfsrecreatie;
g.h. extensieve recreatie;
h.i. stadslandbouw;
i.j. groenvoorzieningen;
j.k. natuur;
k.l. wegen en straten;
l.m. paden;
m.n.
parkeervoorzieningen;
n.o. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging en waterlopen;
o.p. nuts- en energievoorzieningen;
p.q. combinaties van de hierboven genoemde functies.
13.1.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.1 onder b. ten
behoeve van:
a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in categorie 3.2 uit de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' die als
bijlage 1 is opgenomen bij deze regels indien deze gelet op de milieubelasting naar aard en
invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 13.1 onder b
met uitzondering van Bevi - inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wgh-inrichting;
b. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten die, hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed
op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 13.1 onder b maar niet
in de Staat van Bedrijfsactiviteiten worden genoemd;
Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de
beslisbomen te worden gehanteerd zoals opgenomen in Bijlage Beslisbomen.
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13.2

Samenhang met overige bestemmingen

De ontwikkelregels zijn van overeenkomstige toepassing op de overige bestemmingen binnen het
aanduidingsgebied, met dien verstande dat bouw- en gebruiksmogelijkheden die gelden op basis van
de artikelen 3 t/m 12 niet hoeven te voldoen aan de ontwikkelregels tenzij dat in het artikel zelf anders
is bepaald.
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13.3

Eemvallei

Voor de gronden binnen de aanduidingen 'overige zone - Eemvallei - 1' en 'overige zone - Eemvallei 2' gelden de volgende regels:
a. binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - Eemvallei -1';
1. worden de kavels uitsluitend ingericht als landschapskavels;
2. geldt dat de landschapskavels een minimale breedte hebben van 150 meter binnen de
gebiedsaanduidingen 'overige zone - Eemvallei - 1' en 'overige zone - Eemvallei - 2';
3. zijn roodkavels niet toegestaan.
b. binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - Eemvallei - 2' worden de kavels voor ten minste
50,0% ingericht als landschapskavel, voor ten hoogste 25,0% als landbouwkavel en voor ten
hoogste 25,0% als standaard kavelstandaardkavel.
13.4

Openbaar vervoer

13.4.1 Reservering openbaar vervoer
Binnen de aanduiding 'openbaar vervoer' zijn roodkavels niet geen standaardkavels, landbouwkavels
en landschapskavels toegestaan.

13.4.2 Afwijken reservering openbaar vervoer
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.4.1 en de ontwikkeling van standaardkavels,
landbouwkavels en landschapskavels toestaan, als de reservering voor openbaar vervoer niet langer
nodig is.
13.5

Bos en stadsweide

Voor de gronden met de aanduidingen 'specifieke vorm van bos - 1', 'specifieke vorm van bos - 2' en
'specifieke vorm van recreatie - stadsweide' gelden de volgende regels:
a. binnen de aanduidingen 'specifieke vorm van bos - 1' en 'specifieke vorm van bos - 2' zijn
uitsluitend landschapskavels toegestaan;
b. binnen de aanduiding 'specifieke vorm van bos - 1' zijn roodkavels niet toegestaan;
c. binnen de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - stadsweide' zijn roodkavels niet
toegestaan;
d. in afwijking van het bepaalde in 13.5 onder c. zijn roodkavels wel toegestaan, indien er sprake is
van een samengesteld kavel als bedoeld in 13.9.1 en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van recreatie - stadsweide' geen bebouwing wordt gerealiseerd.
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13.5.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 13.5 b. ten behoeve
van roodkavels binnen gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bos - 1', met dien verstande
dat:
a. het roodkavel uitsluitend mag worden ingericht en gebruikt ten behoeve van openbaar
toegankelijke voorzieningen die een bijdrage leveren aan de (extensieve) recreatieve
gebruikswaarde van het bos;
b. de aanwezige waarden van de (cultuur) landschappelijke structuur niet onevenredig worden
aangetast;
c. de gevarieerde bosstructuren, ongelijkjarigheid en de natuurlijke soortenrijkdom niet onevenredig
worden aangetast;
d. de ontwikkeling van het roodkavel per saldo leidt tot een kwaliteitsimpuls van de onder b. en c.
genoemde waarden.
13.6

Kavelsamenstelling

PerMet een omgevingsvergunning wordt de kavelsamenstelling per kavel vastgelegd. Daarbij geldt
dat per kavel de volgende verhouding tussen bebouwing, verharding, groen, water en stadslandbouw
wordt gerealiseerd en moet voldoen aan de samenstelling in standtabel 1. Gebruik van de kavel dat
afwijkt van de in een omgevingsvergunning vastgelegde kavelsamenstelling wordt
gehouden:aangemerkt als strijdig gebruik en het is verboden een in een omgevingsvergunning
vastgelegde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen.
Samenstelling
Minimaal /
van de bruto kavel
Maximaal
Roodkavel
Maximaal
Verharding / infra
Maximaal
Groen - natuur
Minimaal
Groen - verspreid
Minimaal
Water
Minimaal
Stadslandbouw
Minimaal
Tabel 1: Kavelsamenstelling

Standaard

Landbouw

Landschap

25,0%
11,0%
0,0%
7,0%
2,0%
50,0%

7,0%
5,0%
0,0%
1,5%
1,5%
80,0%

6,0%
5,0%
80%
1,5%
2,3%
0,0%

13.6.1 Gezamenlijke percentages
Ten behoeve van een effectieve samenstelling van de kavel gelden de volgende regels:
a. het percentage 'Groen - verspreid' mag worden gerealiseerd als 'Water', waarbij het gezamenlijk
percentage 'Groen - verspreid' en 'Water' niet minder mag bedragen dan 9,0% bij
standaardkavels, 3,0 % bij landbouwkavels en 3,8% bij landschapskavels;
b. bij standaardkavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding / infra',
waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 36,0% mag
bedragen en waarbij binnen dat gezamenlijk percentage het 'Roodkavel' niet meer mag bedragen
dan 25,0%;
c. bij landbouwkavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding / infra',
waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 12,0% mag
bedragen en waarbij binnen dat gezamenlijk percentage het 'Roodkavel' niet meer mag bedragen
dan 7,0%;
d. bij landschapskavels mag het percentage 'Roodkavel' worden gerealiseerd als 'Verharding / infra'
waarbij het gezamenlijk percentage 'Roodkavel' en 'Verharding / infra' maximaal 11,0% mag
bedragen waarbij binnen dat gezamenlijk percentage het 'Roodkavel' niet meer mag bedragen
dan 6%.,0%.
13.6.2 Afwijken maximaal percentage verharding / infra
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Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in artkelartikel 13.6 en 13.6.1 b. c. en d. voor een
hoger percentage verharding / infra, met dien verstande dat:
a. de noodzaak daartoe voort komt uit artikel 13.7 onder d. in het geval er aan 2 de specifieke
situering en/of meer kantenvorm van hetde kavel ontsluiting noodzakelijk, waarbij enkel dat
percentage extra is toegestaan dat nodig is om een adequate aansluiting van
aansluitendeomliggende kavels te kunnen realiseren;
b. de in artikel 13.6 genoemde minimale percentages in stand worden gehouden. of -indien dit op de
kavel niet mogelijk is- afwijking met artikel 13.6.3 is verleend zodat de gezamenlijke percelen
voldoen aan de minimale percentages.
13.6.3 Uitruil samenstelling
Van het bepaalde in 13.6 kan worden afgeweken ten behoeve van een andere ruimteverdeling op de
kavel mits het afwijkende ruimtegebruik wordt verrekend met een aansluitende kavel zodat het
samengestelde kavel in zijn geheel alsnog voldoet aan de voorgeschreven samenstelling.

13.6.4 Uitruil roodkavel
a. Het bevoegd gezag kan voor standaardkavels afwijken van het bepaalde in 13.6 en 13.6.1 b ten
behoeve van een hoger percentage roodkavel mits:
1. het extra roodkavel wordt verrekend met een andere kavel in het plangebied zodat de
gezamenlijke kavels alsnog voldoen aan de voorgeschreven samenstelling;
2. de in artikel 13.6 genoemde minimale percentages in stand worden gehouden of -indien dit
op de kavel niet mogelijk is- afwijking met artikel 13.6.3 is verleend zodat de gezamenlijke
percelen voldoen aan de minimale percentages.
b. Aan de in artikel 13.6.4 onder a genoemde afwijking kunnen voorwaarden worden verbonden ten
behoeve van de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.
13.6.5 Clustering openbaar toegankelijk gebied bij kleine kavels
Het bevoegd gezag kan bij standaardkavels met een oppervlakte van maximaal 400 m2 afwijken van
het bepaalde in artikel 13.6, artikel 13.6.1 onder a en artikel 13.7 onder a en b ten behoeve van een
geclusterde openbare ruimte en toestaan dat:
a.

het percentage groen - verspreid op de kavel 0 % bedraagt, mits het percentage groen verspreid wordt verrekend met een andere kavel in het plangebied op maximaal 500 meter
afstand van de kavel, zodat de gezamenlijke kavels alsnog voldoen aan de voorgeschreven
samenstelling; en/of
b. de buitenranden van de kavel niet openbaar toegankelijk zijn, met uitzondering van de zijde(n)
waar verharding / infra is gesitueerd, mits de openbare toegankelijkheid voor fietsers en
voetgangers voor niet meer dan 150 meter wordt onderbroken.
13.7

Kavelindeling

Met betrekking tot de indeling en instandhouding van de kavel gelden de volgende regels:
a. het voorgeschreven percentage 'Groen - verspreid'groen - verspreid bevindt zich aan een of meer
van de buitenranden van de kavel;
b. alle buitenranden van de kavel worden openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers
ingericht en in stand gehouden als openbaar toegankelijk gebied in de vorm van een
doorwaadbare zone of verharding / infra met een minimale breedte van 2 meter;
c. hetde roodkavel wordt niet opgedeeld, maar als een aaneengesloten bouwveld gerealiseerd;
d. ten minste één volledige zijde van de kavel wordt aangewezen voor de verharding / infra ten
behoeve van de kavelontsluiting;
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e. de verharding / infra sluit aan op, en biedt doorgang aan, bestaande of nieuw aan te leggen
infrastructuur van de aansluitende kavel;
f. het voorgeschreven percentage 'Water' wordt gerealiseerd in aansluitingwater sluit aan op, dan
wel in verbinding meten biedt doorgang aan, bestaande waterlopen en/of waterbergingnieuw aan
te leggen water van de aansluitende kavel;
g. het roodkavel bij landbouwkavels bestaat voor maximaal 1/3 deel uit woonfuncties en voor 2/3
deel uit agrarische bedrijfsbebouwingbedrijfsfuncties;
h. parkeren is uitsluitend toegestaan binnen het roodkavel en verharding / infra.;
i. de roodkavel sluit met minimaal 2,5 meter breedte aan op verharding / infra.
13.7.1 Afwijken ten behoeve van collectieve waterberginghelofytenfilter
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.7 onder b. ten behoeve van collectieve
waterbergingeen helofytenfilter, en toestaan dat een buitenrand van de kavel als (collectief)
helofytenfilter wordt gerealiseerd, met dien verstande dat:
i.

de collectieve waterberging wordt aangelegd en in stand gehouden ten behoeve van afwijking
betrekking heeft op maximaal 5 kavels;
a. één zijde van de openbare toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers voor niet meer dan 150
meter wordt onderbroken.kavel;
b. een doorwaadbare zone van minimaal 2 meter breed direct grenzend aan het helofytenfilter
ingericht wordt.
13.7.2 Afwijken situering kavelontsluiting
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.7 onder d. ten behoeve van een
kavelontsluiting die niet is gelegen langs een zijde van de kavel, met dien verstande dat:
a. door de specifieke vorm van de kavel een kavelontsluitingsweg, voor zover deze niet is gelegen
langs een zijde van de kavel, leidt tot een lager percentage verharding / infra;
b. de afwijking de meest efficiënte wijze van ontsluiten van aansluitende kavels niet in de weg staat.
13.7.3 Afwijken bouwveld
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.7 onder c. en toestaan dat het roodkavel
smaller is dan 5 meter, als door de specifieke vorm van de kavel, of door beperkingen op de kavel
vanwege archeologie, de minimaal vereiste breedte van een bouwveld van 5 meter niet kan worden
gehaald.
13.8

Tijdelijk afwijken

Gronden die in de omgevingsvergunning zijn aangewezen voor 'Verharding / infra' mogen, zolang er
nog geen aansluitende kavels zijn die ontsluiting behoeven, tijdelijk worden ingericht met 'Groen natuur', 'Groen - verspreid', 'Water' en / of 'stadslandbouw'.
13.9

Floor area ratio

Voor bebouwing binnen het roodkavel is de maximum floor area ratio 50,0,5.%.
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13.9.1 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij standaard kavelsstandaardkavels afwijken van het bepaalde in 13.9 en
een maximum floor area ratio van 1,0 worden toegestaan100% toestaan, als:
a. de extra oppervlakte 1:1 wordt gecompenseerd op een aansluitende kavel zodat het
samengestelde kavel in zijn geheel alsnog voldoet aan de voorgeschreven floor area ratio, en;
b. het realiseren van een hogere dichtheid op het bebouwbare oppervlak wordt gecompenseerd
door een verdubbeling van de bijdrage aan de ontwikkeling van 'Groen - verspreid' op de kavel
(14% in plaats van 7%);
c. de samengestelde kavel voldoet aan de overige in 13.6 voorgeschreven samenstelling.
13.10

Programma

13.10.1

Percentage kavels per programma

Binnen het gehele plangebied gelden de volgendein tabel 2 opgenomen maximale percentages per
kaveltype:.
Type kavel

Maximum percentage per kaveltype

Standaard kavelStandaardkavel
Landbouwkavel
Landschapskavel
Tabel 2: Programma

13.10.2

73,0%
10,0%
17,0%

Verdeling van functies

Binnen het gehele plangebied geldt per functie het volgende maximale percentage:
Met een omgevingsvergunning wordt de functie per kavel vastgelegd. Daarbij gelden de in tabel 3
opgenomen maximale percentages per functie in het gehele plangebied. Gebruik van de kavel dat
afwijkt van de in een omgevingsvergunning vastgelegde functie wordt aangemerkt als strijdig gebruik.
Functie

Maximum percentage per functie

Wonen
Bedrijven
Kantoren
Voorzieningen
Tabel 3: Verdeling van functies
13.11

61,0%
29,0%
4,5%
5,5%

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de ontwikkelregels, wordt in ieder geval gerekend:
a. gevoelige functies binnen de reserveringen voor uitbreiding van het wegennet en spoor;
b. gevoelige functies binnen de vrijwaringszone van hoogspanningsleidingen;
c. detailhandel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2 bruto vloeroppervlak per kavel;
d. supermarkten op gronden zonder aanduiding 'supermarkt';
e. supermarkten met een winkelvloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2 per kavel;
d.f. kassen met een oppervlakte van meer dan 2.500 m 2 bruto vloeroppervlak per kavel;
e.g. intensieve veehouderij;
f.h. pelsdierfokkerij;
g.i. het bieden van gokgelegenheid;
h.j. seksinrichtingen;
i.k. motorclubs;
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j.l. coffeeshops;
k.m.
belwinkels.
13.12
13.12.1

Bouwregels
Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt dat deze uitsluitend zijn
toegestaan binnen het roodkavel.
b. In afwijking van het bepaalde in 13.12.1 onder a. kunnen bij een standaardkavel bijbehorende
bouwwerken buiten het roodkavel worden gerealiseerd in het gedeelte dat als stadslandbouw is
aangemerkt waarbij geldt dat:
1. uitsluitend een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een dierenverblijf en/of kas ten
behoeve van stadslandbouw is toegestaan;
2. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
3. de oppervlakte per bijbehorend bouwwerk niet meer bedraagt dan 15 m2; en
4. het aantal bijbehorende bouwwerken in het gedeelte stadslandbouw niet meer bedraagt dan
in onderstaande tabel is opgenomen:
Oppervlakte stadslandbouw op de kavel
Maximum aantal bijbehorende bouwwerken
tot 500 m2
1
500 m2 of meer
2
13.12.2

Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van vergunningvrije bijbehorende bouwwerken gelden de regels voor vergunningvrij
bouwen op basis van het Besluit omgevingsrecht, met dien verstande dat als erf als bedoeld in artikel
1 van bijlage II van het Besluit omgeringsrechtomgevingsrecht, het roodkavel wordt verstaan.

13.12.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen buiten het roodkavel geldt dat;
1. de hoogte niet meer mag bedragen dan 1.2 meter;
2. deze voor ten minste 90% transparant zijn, en;
3. deze onderdeel uitmaken van een natuurlijke erfafscheiding.
b. voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op het roodkavel geldt dat de hoogte niet meer
mag bedragen dan 2 meter;
c. voor windinstallaties voor het opwekken van duurzame energie geldt dat:
1. deze worden gerealiseerd op het hoofdgebouw of aan de gevel van het hoofdgebouw;
2. de bouwhoogte van hoofdgebouwen met maximaal 3 meter wordt overschreden;
3. de rotordiameter van de windinstallaties niet meer bedraagt dan 2 meter.
d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter
en zijn uitsluitend toegestaan binnen het roodkavel;
e. in afwijking van het bepaalde in 13.12.3 onder d. kunnen vergunningvrije bouwwerken buiten het
roodkavel worden gerealiseerd voorzover deze betrekking hebben op nuts- en
energievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van waterberging, riolering en
waterzuivering;
f. in afwijking van het bepaalde in 13.12.3 onder d. kunnen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten
behoeve van stadslandbouw buiten het roodkavel worden gerealiseerd, waarvan de hoogte niet
meer bedraagt dan 0,5 meter en de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10% van het kavel.;
g. in afwijking van het bepaalde in 13.12.3 onder d. kunnen bruggen ten behoeve van (langzaam)
verkeer buiten het roodkavel worden gerealiseerd, waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 1,5
meter en de breedte niet meer bedraagt dan 2 meter.
13.12.4

Afwijken geluid- en/of slagschaduwwerende voorzieningen
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Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.12.3 onder b. en d. en toestaan dat hogere
bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd, met dien verstande dat:
a. het bouwwerk dient om geluid- en/of slagschaduw te weren;
b. het bouwwerk maximaal 4 meter hoog is.
13.13

Milieu- en omgevingsfactoren

Bij de aanvraag om omgevingsvergunning dient de initiatiefnemer aan te tonen dat het initiatief
voldoet aan de hieronder beschreven normen voor milieu- en omgevingsfactoren. Indien het
intiatiefinitiatief niet voldoet aan een of meer van de genoemde normen, dan wel kan voldoen aan de
in de Bijlage Beslisbomen genoemde voorwaarden voor die milieu- of omgevingsfactor, past het
initiatief niet binnen het bestemmingsplan.
13.14

13.14.1

Archeologie

Bescherming archeologische waarden

Bij het realiseren van gebouwen en overige bouwwerken, en het uitvoeren van werken, geen
bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, wordt aangetoond dat archeologische waarden niet
worden aangetast. Ten behoeve van de toets of aan hieraan is voldaan wordt de 'beslisboom
archeologie' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.

13.14.2

Afwijken

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.14.1 indien en voorzover de in 13.14.1
genoemde activiteiten dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze activiteiten zullen leiden tot
een verstoring van de archeologische waarden van de gronden en een of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning;
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en
wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
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13.15
13.15.1

Bedrijven en milieuzonering
Voldoende afstand

Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, het uitvoeren van werken,
geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden en gebruikswijzigingen geldt dat voldoende afstand
in acht wordtis genomen zodat er geen hinder is op aangrenzende kavels.
Ten behoeve van de beoordeling of voldoende afstand in acht wordt genomen, wordt de 'beslisboom
bedrijven en milieuzonering' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.

13.15.2

Afwijken

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 13.15.1 en functies op kortere afstand van
elkaar toestaan, als:
a. hiertoe een gezamenlijke verzoek wordt gedaan door de betrokken eigenaren;
b. het gezamelijkgezamenlijk verzoek wordt gedaan in de vorm van de aanvraag om één
omgevingsvergunning;
c. is aangetoond dat voldaan wordt aan de regels uit de Wet milieubeheer;
d. wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in beslisboom '2.3 vrijwillige acceptatie
hinder' zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
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13.16

Bodem

Bij het realiseren van gebouwen en bij functiewijziging geldt dat sprake is van een functionele
bodemkwaliteit. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom
bodemkwaliteit' in doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.17

Duurzame energie

Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden ten behoeve van het opwekken van
duurzame energie geldt dat de activiteit geen negatieve invloed heeft op de mogelijkheid tot het
opwekken van duurzame energie buiten de eigen kavel.
13.18

Natuur

Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden geldt dat de vergunningsplichtige activiteit
geen onevenredige gevolgen heeft voor ecologische waarden. Ten behoeve van de toets of hieraan
wordt voldaan, wordt de beslisboom 'Natuur''beslisboom natuur' doorlopen zoals opgenomen in de
Bijlage Beslisbomen.
13.19

Externe veiligheid

Bij het realiseren van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het uitvoeren van
werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden geldt dat er geen onevenredige
veiligheidsrisico's optreden. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de
'beslisboom externe veiligheid' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.20

Geluid

Bij het realiseren van geluidgevoeligegeluidsgevoelige objecten en/of het realiseren of reconstrueren
van wegen geldt dat een aanvaardbare geluidsituatie dient te bestaan. Ten behoeve van de toets of
hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom geluid'geluid en slagschaduw' in doorlopen zoals
opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.21

Kostenverhaal

Alvorens omgevingsvergunning wordt verleend voor een bouwplan (ingevolge 6.2.1 Bro) waarvoor
kostenverhaal verplicht is, dient het kostenverhaal te zijn verzekerd overeenkomstig artikel 6.12 van
de Wet ruimtelijke ordening. Kosten van gebiedsinvesteringen worden verhaald ten laste van de
gronden, gelegen binnen het exploitatiegebied ('kostenverhaalsgebied'), waarop bouwplannen zijn
voorzien.
Het exploitatiegebied betreft het plangebied vanis aangeduid als 'overige zone - exploitatiegebied' in
dit plan.
13.22

Luchtkwaliteit

Bij het realiseren van gebouwen, gebruikswijzigingen en het aanleggen van wegen geldt dat wordt
voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de
'beslisboom luchtkwaliteit' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
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13.23

Magneetvelden

Bij het realiseren van gebouwen en bij functiewijzigingen dient vermeden te worden dat er nieuwe
situaties ontstaan waarbij kinderen van jonger dan 15 langdurig verblijven in het gebied rond
bovengrondse hoogspanningslijnen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4
microtesla. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan, wordt de 'beslisboom
magneetvelden' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.
13.24
13.24.1

Water
Watersysteem

Bij het realiseren van gebouwen, gebruikswijzigingen en het aanleggen van verharding geldt dat geen
negatief effect optreedt op het watersysteem. Ten behoeve van de toets of hieraan wordt voldaan,
wordt de 'beslisboom water' doorlopen zoals opgenomen in de Bijlage Beslisbomen.

13.24.2

Wateroverlast

Een omgevingsvergunning op grond van dit plan wordt alleen verleend als wateroverlast wordt
beperkt, doordat:
a. de aanleghoogte van wegen minimaal 5 cm boven het omliggende maaiveld is, doch nooit lager
dan NAP -4,70 m;
b. het vloerpeil van gebouwen minimaal 20 cm boven het omliggende maaiveld is, doch nooit lager
dan:
1. NAP -4,55 m ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - peilgebied 1';
2. NAP -3,55 m ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - peilgebied 2'.
13.25

Monitoring en evaluatie

Het College van burgemeester en wethouders zal de cumulatieve effecten van de ontwikkeling van
Oosterwold minimaal één keer per twee jaar monitoren en evalueren, voor zover het betreft:





verkeer: toename verkeersintensiteiten in relatie tot de capaciteit, veiligheid en functie van de
aanwezige wegen die in beheer zijn van de gemeente of een andere overheid;
geluid: toename geluidbelasting door toename verkeersintensiteit op bestaande geluidgevoelige
objecten binnen de wettelijke geluidzones van wegen;
externe veiligheid: verantwoording over veranderingen van het groepsrisico en over de
mogelijkheden voor hulpverlening en bestrijdbaarheid binnen het gebied met de aanduiding
'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen';
natuur: behoud van de foerageerfunctie voor kiekendief van het deel van het plangebied dat
binnen 6 kilometer van het broedgebied van kiekendieven in de Oostvaardersplassen ligt.

13.25.1

Stappen

Het monitoring en evaluatieprogramma doorloopt de volgende stappen:
1. Welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden sinds de vorige check?
2. Vallen de (gecumuleerde) gevolgen van deze ontwikkelingen binnen de acceptabel geachte
grenzen zoals opgenomen in 13.25.2?
3. Moet het bevoegd gezag mitigerende maatregelen nemen zoals opgenomen in 13.25.3 om
(gecumuleerde) gevolgen acceptabel te houden of te krijgen?
13.25.2

Kritieke grenzen

De cumulatieve effecten van Oosterwold zijn aanvaardbaar zolang zij de volgende kritieke grenzen
niet overschrijden:
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verkeer: een inrichting van een weg die niet past bij de functie van de weg;
geluid: een gevelbelasting van meer dan 58 dB, na aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder;
externe veiligheid: groepsrisico boven de oriëntatiewaarde en een negatief advies van de
Brandweer Flevoland over de mogelijkheden voor rampbestrijding en zelfredzaamheid;
natuur: afname areaal waar voor kiekendief geschikt gewas wordt verbouwd.

13.25.3

Mitigerende maatregelen

Als de kritieke grenzen zoals geformuleerd in 13.25.2 worden overschreden, zal het College van
burgemeester en wethouders passende mitigerende maatregelen nemen om de gevolgen tot onder
de kritieke grens terug te brengen.
De maatregelen kunnen bestaan uit:
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verkeer: functie van de weg aanpassen, weginrichting aanpassen, nieuwe wegen realiseren en/of
in overleg treden met een andere wegbeheerder teneinde wegaanpassingen te bewerkstelligen;
geluid: verlaging van de verkeersintensiteit door verkeersmaatregelen als de aanleg van een
nieuwe weg elders, functie van de weg aanpassen (snelheid), geluidreducerende maatregelen
aan de bron, het overdrachtsgebied en/of bij de ontvanger.
externe veiligheid: invloedsgebied herinrichten, personendichtheid in invloedsgebied verlagen of
maatregelen op gebouw-/kavelniveau;
natuur: inrichten optimaal foerageergebied.
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Hoofdstuk 4
Artikel 14

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 15

15.1

Algemene bouwregels

Parkeren

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, waardoor de parkeerbehoefte
voor auto's en/of fietsen toeneemt, wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag wordt
aangetoond dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en voor fietsen. Er
is sprake van voldoende parkeergelegenheid als wordt voldaan de Nota Parkeernormen 2020.
Wanneer deze nota wordt gewijzigd of vervangen door nieuwe nota, dient aan de gewijzigde of
nieuwe nota te worden voldaan.
b. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in onderdeel a indien
het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren
stuit.
c. De op grond van artikel 15.1 onder a en b te realiseren parkeergelegenheid dient in stand te
worden gehouden.

15.2

Laden en lossen

a. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, waardoor de behoefte aan
ruimte voor het laden of lossen van goederen toeneemt, wordt slechts verleend, indien bij de
aanvraag wordt aangetoond dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende ruimte voor het
laden of lossen van goederen.
b. In afwijking van het bepaalde van onderdeel a, kan een omgevingsvergunning worden verleend:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit;
2. voor zover op andere wijze in de nodige ruimte voor het laden of lossen wordt voorzien.
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Artikel 16
16.1

Algemene gebruiksregels

Beroep en bedrijf aan huis

Voor zover er op basis van de hoofdstukken 2 en / of 3 een woning aanwezig is of kan worden
gebouwd, geldt dat hetHet gebruik van ruimten in het een woning (hoofdgebouw en bijbehorende
bouwwerken) ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen of bedrijfsmatige activiteiten aan huis
dan wel detailhandel wordt als gebruik overeenkomstig de woonfunctiebestemming aangemerkt, voor
zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. tot 5033% van het gezamenlijkede bruto vloeroppervlakte van het een woning (hoofdgebouw en
bijbehorende bouwwerken) mag voor een aan-huis-verbonden beroep en/ of bedrijfsmatige
activiteiten aan huis worden gebruikt;
b. detailhandel mag worden uitgeoefend tot een maximum van 25 m2
verkoopvloeroppervlakwinkelvloeroppervlakte, met dien verstande dat dit oppervlak deel uitmaakt
van de onder 1a. bedoelde 5033% regeling;
c. het gebruik leidt niet tot ernstige hinder voor het woonmilieu c.q. doet afbreuk aan het
woonkarakter van de wijk of buurt;
d. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer;
e.c. er wordt geen horeca uitgeoefend met uitzondering van ruimten voor bed & breakfast;
f.d. het beroep of de activiteit wordt door de bewoner uitgeoefend; er is maximaal één extra fte in
dienstverband toegestaan;
g.e. catering, seksinrichtingen en munitie -- en vuurwerkopslag zijn niet toegestaan.
16.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt verstaan het
gebruiken of het laten gebruiken van:
a. gronden en bouwwerken niet behorende tot een inrichting waarbij een toename van
stikstofemissie plaatsvindt vanuit de betreffende gronden of bouwwerken;
b. gronden en bouwwerken behorende tot een inrichting, waarbij een toename van stikstofemissie
plaatsvindt vanuit de betreffende inrichting.
16.2.1 Uitzondering
Tot het strijdige gebruik als bedoeld in 16.2 wordt niet gerekend het nog niet gerealiseerde gebruik
conform een ten tijde van de vaststelling van het plan verleende en onherroepelijke vergunning als
bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998. of de Wet natuurbescherming.

16.2.2 Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden
Bij het toepassen van een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid op basis van dit plan, is artikel 16.2
van overeenkomstige toepassing en is artikel 16.2 op het betreffende gebruik onverminderd van
kracht.

16.3

Kamerbewoning en woningsplitsing

a. Een verandering van het bestaande gebruik van een bestaande woning mag niet leiden tot
kamerbewoning of tot woningsplitsing.
b. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing indien maximaal twee onzelfstandige woonruimten
worden gebruikt voor de huisvesting van elk één persoon die geen onderdeel uitmaakt van het
huishouden van de hoofdbewoner en de hoofdbewoner tenminste 50% van de gebruikoppervlak
(GBO) bewoont (hospitaregeling).
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c.
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Het bepaalde onder a. is niet van toepassing voor kamerbewoning voor maximaal twee
onzelfstandige woonruimten die elk wordt bewoond door maximaal één persoon.
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16.3.1 Afwijken kamerbewoning
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.34.13 onder a.
voor kamerbewoning voor 3 of maximaal 4 onzelfstandige woonruimten, indien:
a. na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen uit de
beleidsregels van de nota Beleidsregels Woningsplitsing en Kamerbewoning blijkt dat kwalitatief
goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan. Wanneer de algemene
leefbaarheidstoets of de fysieke leefbaarheidseisen uit de beleidsregels van deze nota wordt
gewijzigd of vervangen door een nieuwe nota, dient aan de gewijzigde of nieuwe nota te worden
voldaan;
b. elke onzelfstandige woonruimte wordt bewoond door maximaal één persoon;
c. de kamerbewoning plaatsvindt in het hoofdgebouw.
16.3.2 Afwijken woningsplitsing
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.3 onder a. voor
woningsplitsing, indien: na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke
leefbaarheidseisen uit de beleidsregels van de nota Beleidsregels Woningsplitsing en
Kamerbewoning blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan.
Wanneer de algemene leefbaarheidstoets of de fysieke leefbaarheidseisen uit de beleidsregels van
deze nota wordt gewijzigd of vervangen door een nieuwe nota, dient aan de gewijzigde of nieuwe
nota te worden voldaan. En.; en:
a. elke woning een minimale gebruiksoppervlakte heeft van 50m², of
b. twee woningen worden gevormd waarvan één woning een minimale gebruiksoppervlakte heeft
van 30m² en één woning een minimale gebruiksoppervlakte heeft van 70m².

16.4

Parkeren

a. Een verandering van gebruik, waardoor de parkeerbehoefte voor auto's en/of fietsen toeneemt, is
uitsluitend toegestaan als wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen
overeenkomstig de normen in Bijlage 3 Gebiedsindeling & auto- en fietsparkeernormen.
b. Parkeergelegenheid voor het parkeren van auto's moeten afmetingen hebben, die afgestemd zijn
op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien de afmetingen bij
langsparkeren tenminste 2 m breed bij 5,5 m lang (waarbij de eerste en laatste parkeerplaats 6 m
lang zijn) en bij andere parkeervormen tenminste 2,5 m breed en 5 m lang bedragen. In geval van
parkeergarages en/of afgesloten parkeerterreinen van 20 of meer parkeerplaatsen gelden de
eisen uit de NEN 2443:2013 of een vervangende meer recente regeling ten aanzien van
parkeergelegenheid.
c. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bepalingen van het bepaalde in
artikel 16.4 onder a mits bij de aanvraag wordt aangetoond dat wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid overeenkomstig de Nota Parkeernormen 2020. Wanneer deze nota wordt
gewijzigd of vervangen door een nieuwe nota, dient aan de gewijzigde of nieuwe nota te worden
voldaan.
d. De in artikel 16.4 onder a of c genoemde parkeergelegenheid dient in stand te worden gehouden,
tenzij wordt aangetoond dat met minder parkeergelegenheid kan worden volstaan.
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16.5

Laden en lossen

a. Een verandering van gebruik, waardoor de behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van
goederen toeneemt, is uitsluitend toegestaan als wordt voorzien in voldoende ruimte voor het
laden of lossen van goederen.
b. In afwijking van het bepaalde in artikel 16.5 onder a, kan een omgevingsvergunning worden
verleend:
1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit;
2. voor zover op andere wijze in de nodige ruimte voor het laden of lossen wordt voorzien.
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Artikel 17
17.1

Algemene aanduidingsregels

Veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - vervoer gevaarlijke stoffen' kunnen burgemeester en
wethouders met het oog op het aspect externe veiligheid, ter verhoging van de veiligheid en
zelfredzaamheid van personen in gebouwen en ter verhoging van de bestrijdbaarheid, aan nieuwe
functies nadere eisen stellen ten aanzien van:
a.
b.
c.
d.

de situering van gebouwen;
de inrichting van terreinen;
het ontwerp van gebouwplattegronden of de indeling van gebouwen;
de plaats, de afmeting en de inrichting van vluchtroutes en nooduitgangen.

17.1.1 Procedure
Bij het stellen van nadere eisen wordt vooraf advies ingewonnen van de Brandweer Flevoland.
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Artikel 18
18.1

Algemene wijzigingsregels op basis van 3.6 lid 1 sub a Wro

Geringe veranderingen

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen
in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende
voorwaarden:
a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen
niet onevenredig worden geschaad;
b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig
worden geschaad.
18.2

Gebiedsindeling en parkeernormen

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen en Bijlage 3 Gebiedsindeling & auto- en fietsparkeernormen
te wijzigen, in die zin dat:
a. de gebiedsindeling wordt gewijzigd;
b. functies met de daarbij behorende parkeernormen worden gewijzigd, indien nieuwe
ontwikkelingen of wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven;
c. nieuwe functies met de daarbij behorende parkeernormen worden toegevoegd.

56

Bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening" (vastgesteld)

Artikel 19 Algemene wijzigingsrgelswijzigingsregels op basis van artikel 7c
lid 4 jo lid 12 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zevende tranche
19.1

Wijzigen bijlagen

Het bevoegd gezag kan artikelen 13.13 tot en met 13.25 en de bijlagen, waaronder ook de
beslisbomen, waarnaar in dit bestemmingsplan wordt verwezen, wijzigen naar aanleiding van;
a. gewijzigde wet- en regelgeving;
b. gewijzigd beleid en/of gewijzigde richtlijnen.
19.2

Wijzigen verordenende regels

Het bevoegd gezag kan de Verordenende regels wijzigen naar aanleiding van aanpassing van de
verordeningen waarnaar in artikel 20 wordt verwezen.
19.3

Procedure

Bij het toepassen van de wijzingsbevoegdheidwijzigingsbevoegdheid wordt de procedure gevolgd die
is vervat in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
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Artikel 20
20.1

Verordenende regels

Algemene Plaatselijke Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening is van toepassing met inachtneming van de volgende
aanpassingen:
a. artikel 2.6, in het hele artikel de term 'openbare plaats' vervangen door 'openbare weg';
b. artikel 4.8 vervangen door:
1. Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door
middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt
gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
20.2

Bouwverordening

De Bouwverordening is alleen van tooepassingtoepassing voor zover het betreft artikel 2.1.5
(bodemonderzoek) en hoofdstuk 9 (welstand).
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Artikel 21

Van toepassing verklaring

De regels en verbeelding van onderstaande inpassingsplannen blijven onverminderd van toepassing:
IMRO code
NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3004

Naam inpassingsplan
Rijksinpassingsplan
Windpark Zeewolde

Vastgesteld
14 augustus 2017,
gewijzigd 2 maart 2018

EZKip20WZEEWOLDE-3001

Rijksinpassingsplan Partiële 22 april 2021
herziening Windpark
Zeewolde
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Hoofdstuk 5

Overgangs- en slotregels

Artikel 2122

Overgangsrecht

2122.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld
onder a met maximaal 10%.
c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
2122.2 Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a,
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna
te hervatten of te laten hervatten.
d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat
plan.
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Artikel 2223

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het 'Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening'.
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1

Inleiding

Voor u ligt de ‘reactienota concept ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, eerste partiele herziening’ (hierna: reactienota).
Het concept ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, eerste partiële herziening is in het
kader van het vooroverleg (artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening) op 1 februari 2021 toegezonden aan onze overlegpartners.
In hoofdstuk 2 van de reactienota is een overzicht opgenomen van de overlegpartners.
De reacties en beantwoording van de reacties is opgenomen in hoofdstuk 3. Indien reacties
hebben geleid tot wijzigingen in het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, eerste partiële herziening ten opzichte van het concept ontwerp, dan is dat bij de betreffende reacties
aangegeven.
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2

Overzicht reacties

Het concept ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, eerste partiele herziening is in het
kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan de instanties in tabel 1. In de tabel is aangegeven welke instanties hebben gereageerd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Instantie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Defensie
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat
Luchtverkeersleiding Nederland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksvastgoedbedrijf
Provincie Flevoland
Waterschap Zuiderzeeland
Gewest Gooi en Vechtstreken
Gemeente Zeewolde
Gemeente Huizen
Gemeente Blaricum
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Brandweer Flevoland
GGD Flevoland
Staatsbosbeheer
Gasunie
TenneT
Liander
Vitens
KPN
Flevo-landschap
Natuur- en milieufederatie Flevoland
Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland
Recron
Vereniging Bedrijfskring Almere
Windpark Zeewolde

Reactie
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja

Tabel 1
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3

Reacties

In dit hoofdstuk zijn de vooroverlegreacties in tabellen opgenomen en voorzien van een reactie van de gemeente. In de laatste kolom van de tabellen is aangegeven of de reactie
aanleiding is om het ontwerp bestemmingsplan aan te passen.
3.1
Nr.
1.1

3.2
Nr.
2.1

3.3
Nr.
3.1

3.2

3.3

Rijkswaterstaat, 22 februari 2021
Reactie
RWS heeft kennisgenomen
van het concept ontwerp Chw
bestemmingslan Oosterwold,
1e partiële herziening. Deze
herziening geeft RWS geen
aanleiding om hierop te
reageren.

Reactie van de gemeente
Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing
Geen

Luchtverkeersleiding Nederland, 9 februari 2021
Reactie
Onderstaand verzoek geeft
Luchtverkeersleiding
Nederland geen aanleiding te
reageren.

Reactie van de gemeente
Voor kennisgeving aangenomen

Aanpassing
Geen.

Provincie Flevoland, 2 april 2021
Reactie
Windenergie
De insteek van dit bestemmingsplan is om de geldende
regeling uit de rijksinpassingsplannen ten behoeve van het
Windpark Zeewolde ongewijzigd blijven. Deze insteek
strookt met het provinciaal belang in dezen.
Geitenhouderijen/ intensieve
veehouderij
Met dit plan wordt aangesloten
bij de Verordening Geitenhouderijen provincie Flevoland en
wordt met dit plan nieuwvestiging van geitenhouderijen uitgesloten. Dit is conform het
provinciaal belang.
In het kader van de SOK Oosterwold zijn wij met gemeente
én waterschap bezig met optimaliseren van de wateroverlastsystematiek in Oosterwold.
Deze optimalisatie moet leiden

Reactie van de gemeente
Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing
Geen.

Voor kennisgeving aangenomen.

Geen.

Het bestemmingsplan is aangevuld, waardoor een minimaal vloerpeil en aanleghoogte voor wegen zijn voorgeschreven.

Planverbeelding en regels, artikel
13.23.
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Nr.

3.4

3.5

3.6

Reactie
tot goede afspraken over aanleghoogten voor de rode functies (bebouwing en wegen) in
Oosterwold. Juist de gemeente
heeft in dezen een verantwoordelijkheid. Wij achten het van
belang dat deze afspraken op
de één of andere wijze een
plaats krijgen in dit bestemmingsplan. Wij gaan als provincie graag het gesprek over
aan.
Met de gewijzigde formulering
wordt het aspect archeologie
alleen getoetst wanneer op
grond van bepalingen bij andere bestemmingen een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Daarmee is archeologie
nooit de aanleiding voor een
vergunning en kan het gevolg
zijn dat ingrepen voor archeologie ongezien doorgang kunnen vinden terwijl deze wel gevolgen kunnen hebben voor de
archeologische waarden.
Volgens de provincie was de
systematiek dat bouwen en
werken aanleiding kunnen zijn
voor een omgevingsvergunning wanneer archeologische
waarden worden geschaad.
Kortom, archeologie is dan
een zelfstandige toetsingsgrond, in plaats van afhankelijk
van vrijstellingen bij andere bestemmingen / functies.
Geluid
Met dit plan is het provinciaal
belang op dit punt niet in het
geding.
Het Omgevingsprogramma
provincie Flevoland vermeld
niets ten aanzien van detailhandel. Wel vermeldt het provinciaal beleid dat de gemeente de lead heeft ten aanzien van het borgen van levendige centra volgens de provinciale Ruimtelijke Visie werklocaties. Gelet op de toelichting
lijkt met dit plan hieraan vol-

Reactie van de gemeente

Aanpassing

Het ontwerp bestemmingsplan
is op dit punt aangepast, waarbij niet langer sprake is van
aanpassing van artikel 13.14
en de oude formulering behouden blijft. Daarmee is naar mening van de gemeente sprake
van een adequate bescherming van de archeologische
waarden.

Regels, artikel
13.14.

Voor kennisgeving aangenomen.

Geen.

Dat is correct. De aanpassing
die met betrekking tot supermarkten met dit bestemmingsplan is voorzien, is er op gericht om de (bestaande) detailhandelsstructuur van Almere in
stand te houden, zoals is vastgelegd in de Detailhandelsvisie.

Geen.
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Nr.

3.4
Nr.
4.1

4.2

4.3

4.4

Reactie
daan te worden. Daarbij hebben wij in aanmerking genomen dat wij geen inzicht hebben in de Detailhandelsvisie
die de gemeente in 2019 heeft
vastgesteld.

Reactie van de gemeente

Aanpassing

Waterschap Zuiderzeeland, 1 maart 2021 en 2 maart 2021
Reactie
In het begrip ‘water’ is ‘waterberging’ geschrapt en apart bepaald. Het waterschap attendeert erop dat een waterberging in de vorm van een waterpartij zowel valt onder het begrip ‘water’ als onder het begrip ‘waterberging’. Dit is correct wat ons betreft, water kan
dus ook waterberging zijn
(maar niet alle waterberging is
water). Mogelijk is dat niet de
bedoeling van de begripsomschrijving.
Paragraaf 3.1, eerste alinea:
De laatste zin is niet compleet.

De aanpassingen hebben geen
of beperkte gevolgen voor de
waterhuishouding en waterstaatswerken. Wij vragen de
regels betreffende vloerpeilen
nog aan te vullen. Deze brief is
dan een positief wateradvies.
De werkgroep ‘Normsystematiek wateroverlast Oosterwold’
is van mening dat de
(vloer)peilen een verplicht karakter moeten krijgen. Het waterschap maakt deel uit van
deze werkgroep. Genoemd
standpunt zou ingebracht worden in het formele ruimtelijke
proces met een notitie. Inmiddels blijkt de formele weg niet
meer noodzakelijk. Over het
aspect vindt namelijk overleg
plaats tussen leden van de
werkgroep en de gemeente zodat dit wordt verwerkt in de
ruimtelijke plannen.

Reactie van de gemeente
Deze aanpassing is bewust
aangebracht omdat naast de
benodigde waterberging in
Oosterwold ook de bedoeling
is om (oppervlakte)water te realiseren.

Aanpassing
Geen.

De toelichting is op dit punt
aangepast. Het woord ‘verwerkt’ is toegevoegd na ‘plangebied’.
De regels zijn aangevuld betreffende vloerpeilen (zie reacties hierna). Voor kennisgeving
aangenomen.

Toelichting,
paragraaf 3.1
aangepast.

Het bestemmingsplan is aangevuld, waardoor een minimaal
vloerpeil en aanleghoogte voor
wegen zijn voorgeschreven.

Planverbeelding en regels, artikel
13.23.

Planverbeelding en regels, artikel
13.23.
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Nr.
4.5

3.5

Reactie
In de begripsomschrijving ‘Peil’
is nu alleen een hoogte ten opzichte van het maaiveld opgenomen, dit alleen voor gebouwen. Wij vragen om alle categorieën in de begripsomschrijving op te nemen met daarbij
ook de betreffende minimale
ondergrenzen ten opzichte van
NAP, gedifferentieerd naar het
afstroomgebied (Lage of Hoge
Vaart). Er zijn drie verschillende categorieën waarvoor
een peil verplicht wordt gesteld: voor woongebouwen,
voor wegen en voor kritische
infrastructuur. De gemeente
beziet momenteel wat valt onder kritische infrastructuur. Dit
betreft in ieder geval rioolgemalen en transformatorhuisjes.
Voor de kritische functies zal
de gemeente de uitgangspunten bepalen. Voor de hoogte
van de peilen voor woongebouwen en wegen zijn deze
uitgangspunten bepaald door
de werkgroep:
1. Aanleghoogten van wegen
is minimaal 5 cm boven
omliggend maaiveld, doch
nooit lager dan NAP -4,70
m.
2. Vloerpeil van gebouwen
(beschermingsniveau
1:100) is minimaal 20 cm
boven bestaand maaiveld,
doch nooit lager dan NAP 4,55 m.
3. Bovenstaande peilen gelden voor de gebieden in
Oosterwold die in het afstroomgebied van de Lage
Vaart liggen.
4. Eventuele gebieden die in
het afstroomgebied van de
Hoge Vaart liggen krijgen
peilen die 1,00 meter hoger liggen.

Reactie van de gemeente
Het bestemmingsplan is aangevuld, waardoor een minimaal
vloerpeil en aanleghoogte voor
wegen zijn voorgeschreven
conform de afspraken van de
werkgroep.

Aanpassing
Planverbeelding en regels, artikel
13.23.

Gemeente Blaricum, 24 februari 2021
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Nr.
5.1

3.6
Nr.
6.1

3.7
Nr.
7.1

7.2

Reactie
Vanuit de Gemeente Blaricum
hebben wij geen inhoudelijke
opmerkingen over dit plan.

Reactie van de gemeente
Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing
Geen.

Brandweer Flevoland, 9 februari 2021
Reactie
Het concept ontwerp bestemmingsplan geeft voor ons geen
aanleiding voor op- of aanmerkingen. Wel wil de veiligheidsregio een aandachtspunt mee
geven, namelijk aandacht te
hebben voor nieuwe risico’s,
als gevolg van de energietransitie. Als voorbeeld: het verwarmen op waterstof, dat in
Oosterwold kan gaan plaatsvinden of andere duurzame
energievormen.

Reactie van de gemeente
Voor kennisgeving aangenomen. Artikel 17 en de beslisboom ‘externe veiligheid’ zijn
aangevuld in het ontwerp bestemmingsplan. Daarmee
wordt voorkomen dat risico’s
buiten de kavelgrens optreden.
De risico’s als gevolg van installaties in het gebouw of op
eigen kavel worden niet gereguleerd met het bestemmingsplan. Daarvoor geldt bouwregelgeving en technische eisen
aan (de veiligheid van) installaties.

Aanpassing
Geen.

Reactie van de gemeente
Het gebied met de dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ was niet
gewijzigd met deze partiële
herziening. Naar aanleiding
van de reactie van TenneT is
geconstateerd dat een te ruim
gebied op de verbeelding is ingetekend (totale breedte 55
meter). Bij het ontwerp bestemmingsplan is de zone versmald tot 22,5 meter aan
weerszijden van de hartlijn van
de verbinding (totale breedte
45 meter).

Aanpassing
Verbeelding,
zone met dubbelbestemming ‘Leiding
– Hoogspanningsverbinding’ verkleinen.

Artikel 12.1 is gewijzigd zoals
TenneT voorstelt.

Regels, artikel
12.1.

TenneT, 1 maart 2021
Reactie
Binnen de grenzen van bovengenoemd plan bevindt zich de
150.000 Volt hoogspanningsverbinding Zeewolde – Almere.
De bijbehorende belemmerde
strook voor deze verbinding is
22,50 meter ter weerszijden
van de hartlijn van de verbinding (totale breedte 45 meter).
Uit de meegestuurde verbeelding is niet precies op te maken hoe breed de strook is die
u heeft opgenomen voor de
dubbelbestemming Leidinghoogspanningsverbinding.
Mocht dit niet overeenkomen
met bovenstaande gegevens,
willen wij u verzoeken om dit
aan te passen.
Onder de "bestemmingsomschrijving" in artikel 12.1 staat
niet vermeld dat de gronden
mede bestemd zijn voor de
aanleg/aanpassing, het beheer
en het onderhoud van de
hoogspanningsverbinding. Wij
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Nr.

7.3

Reactie
zijn van mening dat ook aanleg, beheer en onderhoud van
toepassing zijn op de dubbelbestemming en er mede op
toezien dat er geen aantasting
plaats kan vinden van het
doelmatig en veilig functioneren van de hoogspanningsverbinding.
Wij willen u verzoeken om artikel 12.1 te vervangen voor onderstaande tekst:
"De voor 'leiding-hoogspanningsverbinding' bestemde
gronden zijn, in afwijking op
alle andere bepalingen, primair
bestemd voor aanleg, aanpassing, het beheer en instandhouding van een hoogspanningsverbinding, met de daarbij behorende:
• Veiligheidszone;
• Masten en (veiligheids)voorzieningen
Wij willen u verzoeken om de
volgende regels toe te voegen
aan artikel 12.4.1.
• Het aanbrengen en/of
rooien van opgaande beplanting en bomen;
• Het wijzigen van maaiveldof weghoogte;
• Het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen
en/of materialen;
• Het aanbrengen en/of slopen van bovengrondse
constructies, installaties,
opstallen of apparatuur anders dan ten dienste van
deze in lid …. omschreven
bestemming;
• Het aanleggen van zonneparken
Dit in verband met de geldende beperkingen binnen de
belemmerde strook. Het is
daarom noodzakelijk dat een
overlegsituatie tot stand wordt
gebracht tussen opdrachtgevers en/of uitvoerders van werken of werkzaamheden om

Reactie van de gemeente

Aanpassing

Artikel 12.4.1 is aangevuld zoals TenneT voorstelt.

Regels, artikel
12.4.1.
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7.4

3.8
Nr.
8.1

3.9
Nr.
9.1

Reactie
hun plannen op toelaatbaarheid te toetsen. Werken of
werkzaamheden onder of in de
nabijheid van de hoogspanningsverbinding kan de leveringszekerheid in gevaar brengen. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden worden
grote(re) machines ingezet en
deze kunnen de draden raken
wanneer ze hier niet op letten.
Ook het opstellen van telescoopkranen kan ernstige gevolgen hebben en dat willen
wij als netbeheerder graag
voorkomen. Daarnaast is het
opslaan van (brandbare) goederen onder de verbinding niet
toegestaan. Om de kans
hierop zoveel mogelijk te reduceren acht TenneT het noodzakelijk dat, naast de privaatrechtelijke bescherming, ook
een publiekrechtelijke bescherming wordt verkregen.
Wij willen u verzoeken om artikel 12.4.2 aan te vullen met de
volgende tekst:
En vooraf schriftelijk advies is
verkregen van de leidingbeheerder.

Reactie van de gemeente

Aanpassing

Artikel 12.4.2 is aangevuld zoals TenneT voorstelt.

Regels, artikel
12.4.2.

Vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland, 3 maart 2021
Reactie
De Vogel- en natuurwacht
geeft aan niet inhoudelijk te
reageren.

Reactie van de gemeente
Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing
Geen

Windpark Zeewolde, 2 februari 2021
Reactie
Zoals eerder richting
gemeente aangegeven is de
slagschaduwregel een goede
oplossing om in woningbouw
te voorzien, terwijl er geen
stilstand tot gevolg is van de
windturbines door de
nieuwbouw. Wij hebben dan
ook geen opmerkingen over
het ontwerpbestemmingsplan.

Reactie van de gemeente
Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing
Geen
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1

Inleiding

Voor u ligt de reactienota zienswijzen op het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening (hierna: reactienota).
Het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening (hierna: herziening) heeft van 2 juli tot en met 12 augustus 2021 voor
een ieder ter inzage gelegen.
Er zijn 145 zienswijzen op de herziening ingediend.
In hoofdstuk 2 van de reactienota is de beantwoording van deze zienswijzen opgenomen. Indien reacties hebben geleid tot wijzigingen in de
definitieve herziening ten opzichte van het ontwerp, dan is dat bij de betreffende reacties aangegeven.
Hoofdstuk 3 beschrijft welke ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht in de herziening ten opzichte van het ontwerp en in hoofdstuk 4 is een
overzicht opgenomen van alle wijzigingen in de herziening.

4

2

Zienswijzen

Zienswijzen moeten binnen de termijn van terinzageligging van het ontwerp van de herziening schriftelijk of mondeling worden ingediend.
Schriftelijke zienswijzen zijn tijdig ingediend indien:
- deze voor het einde van de termijn van terinzageligging zijn ontvangen, of;
- deze voor het einde van de termijn van terinzageligging ter post zijn bezorgd, mits deze niet later dan een week na afloop van de termijn
van terinzageligging zijn ontvangen.
Gedurende de termijn van terinzageligging (2 juli 2021 tot en met 12 augustus 2021) zijn 145 zienswijzen ingediend.
In dit hoofdstuk zijn de zienswijzen in tabellen opgenomen en voorzien van een reactie van de gemeente. In de reactie van de gemeente is
aangegeven of de zienswijze aanleiding is om de herziening aan te passen.
Nr.
1.
1.1

Reactie
Zienswijze 1, 59, 92 en 101
Het afgelopen jaar heeft het college stilgestaan bij de evaluatie van
Oosterwold. Een aantal onderwerpen die direct samenhangen met
deze evaluatie worden nog in het najaar van 2021 besproken in de
gemeenteraad. In de evaluatie procedure is door bureaus Overmorgen en PAU een enquête verstuurd aan bewoners en is er één keer
een panel discussie geweest. Daartoe heeft zich de betrokkenheid
van bewoners beperkt, terwijl er een half jaar lang gesproken is met
bestuurders. Die verhouding is scheef, en dat leidt ertoe dat de wensen van bewoners van Oosterwold beperkt gehoord zijn. Als Oosterwolders Oosterwold zouden moeten ontwikkelen, dan is het essentieel dat de gemeente en gebiedsorganisatie bij de evaluatie en
het bijstellen van het bestemmingsplan uitdrukkelijk naar bewoners
luistert. Wanneer de gemeente de zienswijzen van bewoners naast
zich neerlegt, dan is dat op zichzelf al een belemmering van de zelfontwikkeling van het gebied door Oosterwolders zelf. In de evaluatie
hebben de bestuurders van Oosterwold de principes van Oosterwold bekrachtigd, zowel bij de evaluatie als voor het vervolg van
Oosterwold. Maar daarbij zijn twee aantekeningen te plaatsen: Ten
eerste, zijn er nieuwe ontwikkelingen waardoor we ons moeten afvragen of de principes van het eerste uur voldoende zijn om de kwaliteit van Oosterwold te borgen. En zo niet, hoe komt er dan ruimte
om aanvullende regels te vinden die die kwaliteit wel voldoende ondersteunen? Ten tweede zijn er veel wijzigingen die we nu aantreffen in het bestemmingsplan die niet voortkomen uit die principes, en
waarvan het onduidelijk is welk doel ze dienen. Als daarbij de consequenties voor bewoners zeer beperkt zijn getoetst moeten we ons

Reactie van de gemeente
Oosterwold is een dynamisch gebied, waar geëxperimenteerd
wordt. Er is intensief contact tussen initiatiefnemers, bewoners, de
gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente. Knelpunten en
wensen worden uitgewisseld en het kader voor de ontwikkeling
van Oosterwold wordt bijgesteld op nieuwe inzichten. Dit is een
continu proces. De 1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan vormt hierin een belangrijke stap, waarmee -na het al
eerder opgestelde wijzigingsplan- een aantal aanpassingen wordt
doorgevoerd. De evaluatie van Oosterwold en de consultatie met
de omgeving, zoals verwoord in paragraaf 5.2 van de plantoelichting en ook de nu ingekomen zienswijzen, worden daarin meegenomen. Er zijn keuzes gemaakt welke aanpassingen gewenst zijn,
welke aanpassingen niet gewenst zijn en welke aanpassingen nog
nader beoordeeld en besproken moeten worden. Voor die laatste
categorie komt deze 1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan te vroeg. Nadat over deze punten in de toekomst meer
duidelijkheid komt, kan het kader hier op worden aangepast. Bij de
aanpassingen die met de herziening worden doorgevoerd is het
gedachtegoed van Oosterwold uitgangspunt geweest en deze
wordt niet verlaten.
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Nr.

1.2

Reactie
afvragen of deze wijzigingen het juiste doel dienen en de juiste gevolgen bewerkstelligen. Te meer daar de zorgvuldigheid van de uitwerking van deze wijzigingen in het geding is.
Als in Nederland een nieuwe wet wordt gemaakt, dan wordt die gemaakt door een Ministerie en regering, en getoetst door zowel de
Tweede Kamer als de Eerste Kamer en juridisch getoetst door de
Raad van State. In Oosterwold worden tal van nieuwe regels bedacht en ingevoerd, soms via een bestemmingsplan zoals deze,
maar ook veelal door in het Handboek Oosterwold nieuwe interpretaties als bindend op te leggen. Het is voor bewoners niet weggelegd
om naar de rechter te stappen om de uitvoerbaarheid, wenselijkheid
of zelfs rechtmatigheid van regels aan te vechten. De afgelopen zeven jaar zijn we al tegen tal van problemen aangelopen. De wijzigingen in deze versie corrigeren sommige problemen, maar introduceren nieuwe problemen die niet goed op hun gevolgen zijn getoetst,
en vooral niet in de praktijk zijn uitgeprobeerd. Zien we voor de toekomst niet zaken over het hoofd? Hoe is het straks gesteld met de
kwaliteit van het landschap? En met de risico’s bij bewoners? De
nieuwe gebieden worden niet op dezelfde wijze ontwikkeld. Daarvoor zijn de regels te veel veranderd. Daarom kan je er ook niet
vanuit gaan dat de nieuwe gebieden met basisprincipes ook dezelfde landschappelijke kwaliteit en leefbaarheid gaan opleveren.
Daarvoor is meer borging nodig. Dat geldt zeker voor de situatie
rond de Snelweg en betrokkenheid van bewoners in massale bouwprojecten van ontwikkelaars. Overgangsregeling: het nieuwe bestemmingsplan geldt ook voor alle bestaande projecten in Oosterwold. Ondanks dat wordt gesuggereerd dat vergunde projecten onder regels voor bestaande bouw vallen, geldt dit niet wanneer om
welke reden dan ook een wijziging opnieuw getoetst moet worden.
Hieraan is hieronder ook een zienswijze gewijd. Maar het lijkt mij
essentieel dat het voorliggende gewijzigde bestemmingsplan, alsmede alle zienswijzen hieronder, en door anderen ingezonden, worden beoordeeld op zowel hun impact op nieuw te ontwikkelen gebieden, alsook de bestaande gebieden.

Reactie van de gemeente

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
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Reactie

1.3

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24, 1.25 en 1.68. Nieuw is
hier de toevoeging dat het bouwveld een minimale breedte van 5
meter moet hebben. Onduidelijkheden ophelderen: Ten eerste wil ik
erop wijzen dat het gebruik van deze termen Bouwveld, bouwvlak
en roodkavel door elkaar zeer verwarrend zijn. Mij ontgaat ook
waarom de opsteller van het bestemmingsplan er niet voor gekozen
heeft om eenduidig één van deze termen te gebruiken en de andere
termen gewoon te vermijden en te schrappen uit het bestemmingsplan. Mijns inziens is deze formulering voor Bouwveld taalkundig en
daarmee ook in haar betekenis ambigue. Er staat dat het bouwveld
“door zijn vorm en minimale breedte van 5 meter over de gehele
oppervlakte reële mogelijkheden biedt voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde.” De ambiguïteit zit
hem in de formulering: ‘over de gehele oppervlakte’. Verwijst deze
toevoeging ernaar, dat het bouwveld over de gehele oppervlakte
(dus lengte) minimaal 5 meter breed moet zijn (en er dus geen smallere delen in het bouwveld aanwezig mogen zijn), of verwijst dezelfde toevoeging ernaar, dat er over de gehele oppervlakte reële
mogelijkheden biedt. Ten overvloede wijs ik erop, dat er zeker vormen mogelijk zijn waarbij de breedte van een bouwveld niet eenduidig valt vast te stellen, bijvoorbeeld bij ronde vormen, waarbij lengte
en breedte niet eenduidig bestaan. De beperking dat een bouwveld
altijd een rechthoek zou moeten zijn, lijkt mij zeker onnodig beperkend. Zienswijze: Het is inmiddels een bekend gegeven, dat veel
Oosterwolders last hebben van de regel dat er maar één aaneengesloten roodkavel mag zijn, en dat veel Oosterwolders een schuurtje
of kas of ander bijgebouw op enige afstand van hun hoofdwoning
willen bouwen. De toevoeging ‘minimaal 5 meter breed’ lijkt in deze
herziening toegevoegd om deze belemmering voor wensen van
Oosterwolders te vergroten. Graag wil ik er ook op wijzen, dat veel
Oosterwolders deze mogelijkheden voor een (vergunningsvrij) gebouw willen benutten om een klein gebouw of bouwwerk te plaatsen
dat zelf geen vijf meter breed is, zoals een kas. Daarom stel ik een
wijziging voor, zodanig, dat er aan de vorm van het bouwveld / roodkavel uitstekende delen mogen zitten, zodanig, dat die uitstekende
delen over de gehele lengte van het uitsteken niet smaller zijn dan
het bouwwerk of gebouw dat wordt neergezet. Als er dus een kas
wordt neergezet van 2 meter breed, dan is het zinvol dat er een

Reactie van de gemeente
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst
of grondverkoop (privaatrecht).
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing (in oppervlakte of hoogte) is, hoe meer onbebouwde (groene)
ruimte rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is
opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel
voor de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft
met het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een
verduidelijking op te nemen. Dit om te bepalen wanneer nog
sprake is van een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5 meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij
aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet van de regels, waarbij roodkavel,
bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers en andere gebruikers van
het bestemmingsplan.
De behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of
een dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw
(dus buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven
van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen
ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit
punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst
is. Wel mag het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen (15 m2 en maximaal 3 meter hoog). Grotere gebouwen horen
op een roodkavel.
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1.4

Reactie
strook van 2 meter breed aan het bouwveld / roodkavel wordt toegestaan, dat leidt naar die kas van 2 meter breed. Artikel 13.7.3.
Afwijken bouwveld. Hier staat dat afgeweken kan worden van een
minimale breedte van het roodkavel van 5 meter. Zienswijze: Gewenst is dat hier wordt toegevoegd, dat je ook van de 5 meter
breedte-norm mag afwijken als je een smaller gebouw dan deze 5
meter gaat bouwen.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De definitie van Bruto Vloer
Oppervlakte (BVO) is ingrijpend gewijzigd in het nieuwe bestemmingsplan. Dit creëert veel onduidelijkheden. In de eerste plaats
omdat de standaard definitie van BVO is afgeleid van de landelijke
NEN norm 2580. Ook op de overheidsinformatie zoals Hoe wordt
het bruto vloeroppervlak bepaald? - Kenniscentrum InfoMil wordt
hiernaar verwezen. Terwijl in de oude omschrijving onduidelijkheden
kunnen worden opgehelderd met verwijzing naar de genoemde
NEN-norm, is die toelichting afwezig in de nieuwe omschrijving. En
onduidelijkheden zijn allerminst hypothetisch. Ten eerste is het Peil
waar naar verwezen wordt allerminst eenduidig en buiten twijfel verheven. (Zie bij de zienswijze aldaar 1.65). Hoe wordt de vergunning
getoetst, als een initiatiefnemer zijn/haar huis bouwt op een terp?
Dan kan het vloerpeil al hoger zijn dan 1,5 meter. Wordt in dat geval
alleen op 4,5 meter gemeten? Over de onduidelijkheden: Bijvoorbeeld: moet op 1,5 meter boven peil een naar binnen vallend raamkozijn inclusief of exclusief muur worden gemeten? En als er een
overdekte loggia wordt gebouwd, wordt die dan ook overgeslagen?
Ook dient het bouwen van huizen op een terp niet tot afwijkende
BVO berekening te leiden. Deze nieuwe definitie van BVO is ook
een belemmering om huizen met een puntdak te maken, omdat er
grote kans is, dat daarbij de grens van 4,5 meter boven Peil wordt
overschreden, terwijl er helemaal geen ruimte voor extra Vloeroppervlakte wordt gecreëerd. Daarbij verdient het ook aandacht, dat
alle initiatiefnemers van Oosterwold noodzakelijkerwijs zonnepanelen installeren, wat vraagt om een dak met een hellingshoek van c.a.
35 graden voor optimale plaatsing van zonnepanelen. Maar dit
dakontwerp zal ertoe leiden, dat de grens van 4,5 meter wordt overschreden, waardoor extra BVO gerekend wordt, zonder dat daar
vloeroppervlakte tegenover staat. Daarmee is deze regel een ongewenste inperking van de vrijheid van ontwerp van huizen. Als de
aanpassing van BVO dient om te voorkomen, dat er later (vergunningsvrij) extra vloeroppervlakte wordt gecreëerd, dan zijn daar betere middelen voor (zie bij de zienswijze beperken vergunningsvrij

Reactie van de gemeente

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
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Reactie
bouwen). In ieder geval zou deze aangepaste regel alleen moeten
leiden tot extra BVO berekening, indien er daadwerkelijk een volwaardige leefruimte gecreëerd kan worden in de extra ruimte. Dat is
bij het criterium 4,5 meter boven peil niet het geval. Aangezien het
vloerpeil van de meeste huizen al boven het (nieuw gedefinieerde)
Peil worden aangelegd, komt die 4,5 meter neer op een ruimte van
amper een meter hoog, wat weer in strijd is met de gangbare definitie van BVO volgens de NEN-norm 2580. Dit heeft ook consequenties voor de definitie van de Floor Area Ratio (FAR), 1.37 (p.9) De
plaatjes bij de FAR kloppen niet omdat die nog uitgaan van verdiepingen. Ook moeten we hierbij ons hart vasthouden, hoe in de toekomst nieuwe vergunningsaanvragen in oude gebieden worden beoordeeld. Wordt dan de BVO en FAR volgens de nieuwe regels herberekend? Moet je dan bijbetalen? Zie hiervoor de zienswijze over
een betere overgangsregeling met uitzondering voor bestaande
bouw. Zienswijze: gewenst is dat er voor definitie van BVO wordt
verwezen naar een algemene norm voor BVO die toetsbaar is aan
formele criteria, zoals een NEN norm. Bovenal mag de norm niet zo
worden toegepast, dat de regels over maximaal BVO per kavel belemmerend gaan worden voor het ontwerp van huizen met puntdaken en zonnepanelen. Bij 1.14 Bedrijfsvloeroppervlakte staat de volgende omschrijving: de totale vloeroppervlakte van bedrijven, kantoren, winkels en gebouwen die wordt gebruikt voor bedrijfsactiviteiten; Deze omschrijving komt ook terug bij Winkelvloeroppervlakte.
Maar in 16.1 wordt deze bedrijfsvloeroppervlakte gerelateerd aan
BVO, terwijl de BVO nu geheel anders gedefinieerd is. Het is helemaal niet gek om te veronderstellen dat een bedrijf wordt gebouwd
met ruimtes hoger dan 4,5 meter. Volgens de definitie van BVO
gaan dan alle ruimtes boven de 4,5 meter boven Peil dubbel meetellen als BVO. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het lijkt dat hierover
niet is nagedacht. Zienswijze: De definitie van Bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte moet consistent zijn met de definitie van Bruto Vloeroppervlakte (BVO). Bij 13.11.c staat als strijdig
gebruik: “detailhandel met een oppervlakte van meer dan 2.000 m2
bvo per kavel”. Heeft de gemeente zich gerealiseerd, dat de nieuwe
definitie van BVO betekent, dat bijvoorbeeld magazijngebouwen
met een hoogte van meer dan 4,5 meter boven Peil dubbel gerekend
worden? Is dit dan het juiste getal van meer dan 2000 m2?
De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Deze tekst is nu veranderd
in: “Indien in of op het land wordt gebouwd: 30 centimeter boven de

Reactie van de gemeente

De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel.
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kruin van de weg waar de kavel op ontsluit.” Dit maakt dit peil afhankelijk van de hoogte waarop de weg wordt aangelegd. Van dit peil
zijn een aantal regels afhankelijk, die niets te maken hebben met het
peil van de weg. Niet alleen de goothoogte en bouwhoogte van een
gebouw, maar ook de berekening van BVO. Bovendien is het onduidelijk welke weg bedoeld wordt. Er zijn kavels die aan meerdere wegen ontsluiten / aansluiten. Ook is het onduidelijk welke hoogte van
de weg dan bedoeld wordt. De hoogte van de kavelweg is immers
niet altijd eenduidig. Het ontwerp van de weg wordt uiteindelijk bepaald door de Kavelwegvereniging, vaak jaren nadat een vergunning voor huizen is aangevraagd. Daarmee ligt de hoogte van de
weg ook nog niet vast, en kan deze maatstaf dus niet gebruikt worden om het Peil van gebouwen e.d. te toetsen. Vaak wordt de weg
aangelegd met een hoogte gerelateerd aan het maaiveld. Maar als
het maaiveld door bodemdaling zakt, dan kan de weg ook zakken.
De hoogte van de kruin van de kavelweg is een onbruikbare maat,
omdat die weg nog helemaal niet is aangelegd, op het moment dat
de vergunning wordt aangevraagd, en niet bepaald wordt door de
initiatiefnemer maar door de Kavelwegvereniging, en bovendien met
bodemdaling zal veranderen. Zienswijze: Er is in feite maar een eenduidige maat voor Peil vast te stellen: als deze gelijk wordt gesteld
aan het Vloerpeil.
Op diverse plekken wordt gebruik gemaakt van een relatering van
maten aan het maaiveld. Maar dit is niet een eenduidige term en die
is niet eenduidig gemaakt. Het kan bijvoorbeeld een onderdeel van
een ontwikkelplan zijn om de hoogte van het maaiveld te wijzigen.
Ook kan in een gebied al voordat iemand een ontwikkelplan indient
de hoogte van het maaiveld worden gewijzigd, bijvoorbeeld voor
aanleg van een weg, of naburige kavels. Zienwijze: gewenst is dat
het maaiveld wordt gedefinieerd gerelateerd aan het moment dat de
vergunning wordt ingediend, er vanuit gaande dat de kavel als onberoerde grond wordt gekocht en niet in de tussentijd kunstmatig
van hoogte is veranderd.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.71. Terecht wordt onder stadslandbouw ook ruimte geboden aan recreatieve, educatieve, landschappelijke en economische dimensies. Maar dan staat er tenslotte: “Ten minste 80% van het grondgebruik dient betrekking te
hebben op het voortbrengen van agrarische voedselproducten in
een voor de agrarische productie reële dichtheid en productiecyclus;” Zienswijze: Het toestaan van andere dimensies onder stands-

Reactie van de gemeente
De ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook
in andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg
als maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed
bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.

Maaiveld is een term die in het gebruikelijke taalgebruik eenduidig
gedefinieerd is en om die reden niet in de begripsbepalingen van
het bestemmingsplan is opgenomen. Uiteraard wordt het maaiveld
ten tijde van een vergunningaanvraag bedoeld.

Deze regeling is met de herziening niet aangepast. Stadslandbouw
is een belangrijk principe binnen Oosterwold. Oosterwold is niet
beoogd als een reguliere woonwijk, met woningen en ruime tuinen.
De (kleinschalige) agrarische functie met voedselproductie in de
vorm van stadslandbouw, gemengd met wonen is een ambitie die
bij Oosterwold hoort en nagestreefd wordt. Het bestemmingsplan
biedt dan ook regels die waarborgen dat daadwerkelijk sprake is
van stadslandbouw. De aangehaalde regels voorzien daarin en de
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landbouw is in strijd met deze voorwaarde van 80% van het grondgebruik voor voedselproductie, omdat andere functies zoals recreatieve paden en ook economische activiteiten zoals mini-camping en
educatie niet samengaan met 80% voedselproductie. Voorstel:
stadslandbouw niet handhaven op percentages: wat in alle gevallen
moet worden voorkomen is dat BOA’s voor handhaving met centimeters gaan rondlopen en handhaving gaan starten op het vermeend afwijken van deze percentages. De opsteller van deze regels
moet zich realiseren, dat de kans op handhaving reeds gevoelens
van rechtsonzekerheid met zich meebrengen, waartegen Oosterwolders beschermd dienen te worden. En het is menig Oosterwolder
een gruwelijk scenario, dat zij op het matje geroepen worden door
een BOA, omdat er teveel onkruid groeit in de moestuin. Of dat een
grasweide zonder zichtbare dieren vast geen landbouw zou zijn….
Ik hoop dat de opsteller en toetser van dit bestemmingsplan zich
realiseert dat het gaat om meer dan regels en voldoen aan regels,
maar vooral om rechtszekerheid, dat Oosterwolders niet bij handhaving worden blootgesteld aan willekeur.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.73. De supermarkt is gedefinieerd met een winkelvloeroppervlakte van tenminste 500 m2. Zienswijze: Omdat in de gebruiksregels de functie Supermarkt is beperkt,
levert de omschrijving mogelijk problemen op, wanneer zich een
kleine supermarkt vestigt in Oosterwold, zoals de huidige Odin winkel, en die winkel wil na vijf jaar uitbreiden, waardoor het oppervlakte
de grens van 500 m2 zou overschrijden. Dit is dus een regel die niet
alleen uitwerkt op het vestigingsbeleid, maar ook de toekomstige
groei als gevolg van succesvolle bedrijfsvoering belemmert. Dit is
volgens mij ongewenst. Oplossingsrichting: Het lijkt mij gewenst dat
er op verzoek uitzonderingen gemaakt kunnen worden op deze regels. Dat graag opnemen in het bestemmingsplan.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.77. De omschrijving voor water
is verwarrend. Het is allerminst duidelijk wat bedoeld wordt met ‘waterwegen’, ‘waterlopen’, ‘waterpartijen’. En het is nog onduidelijker
in hoeverre oevers en taluds hierbij moeten / kunnen worden meegerekend. Op mijn kavel heb ik een oever van 10 meter breed. Is
dat dan water? Evenmin is het zinvol om paden van maximaal 1,5
meter als water aan te duiden. Ik begrijp dat het hierbij in eerste
instantie gaat om het toetsen van een ontwikkelplan, waarbij de indiener deze elementen toerekent naar de bestemming water, en dat
de gemeente deze aanvraag kan toetsen en vergunnen. Zienswijze:

Reactie van de gemeente
andere genoemde functies binnen stadslandbouw dienen ten alle
tijden ondergeschikt te zijn aan de hoofdfunctie van de stadslandbouw: agrarische voedselproductie. De regel is overigens helder
geformuleerd, zodat van rechtsonzekerheid of willekeur geen
sprake is.

In Oosterwold zijn inmiddels diverse initiatieven voor detailhandel
in levensmiddelen en grotere supermarkten ontwikkeld. In lijn met
het detailhandelsbeleid wil de gemeente voorkomen dat de supermarkten in Oosterwold ten koste gaan van de voorzieningenstructuur in de andere wijken van Almere. Met de herziening worden
nieuwe supermarkten in de ontwikkelregels beperkt. Voor de definitie van supermarkten is aangesloten bij de definitie in de Detailhandelsvisie Almere 2020. Er blijft ruimte voor kleinere initiatieven
(tot 500 m2), ook als deze betrekking hebben op levensmiddelen
en dagelijkse boodschappen. Grotere initiatieven zijn, binnen dit
bestemmingsplan, alleen toegestaan op de specifiek aangewezen
gronden. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen
om (buitenplans) af te wijken van dit bestemmingsplan.
De planregels zijn met de herziening verduidelijkt als het gaat om
water op de kavel. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen waterberging en water. Het percentage water dat is voorgeschreven op
grond van artikel 13.6 dient als water in de lijn van begrip 1.77 te
worden ingericht. Waterlopen, waterwegen en waterpartijen zijn in
het normale spraakgebruik voldoende helder dat daar geen aparte
definitie voor nodig is. Daarbij tellen oevers mee voor zover deze
niet breder zijn dan 1,5 meter en is bepaald dat de oppervlakte van
water 1 meter onder maaiveld wordt berekend.
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Indien een indiener van een plan dit wil, is toekenning van oevers,
wandelpaden, e.d. als water geen probleem. Indien er discussie ontstaat, wanneer een oever wel of niet wordt vergund omdat het misschien niet water zou mogen zijn, dan ontstaat hierover veel onduidelijkheid en stagnatie in het vergunproces. Evenmin is het de bedoeling dat BOA’s gaan handhaven op het vermoeden dat een bepaalde invulling van de kavel geen water zou zijn. Ik heb al een
zienswijze ingediend, naar aanleiding van twee onduidelijkheden /
onzorgvuldigheden in de beslisboom Water in de bijlage bij dit bestemmingsplan. Die zienswijze gaat over de onduidelijkheid aan
welke criteria een watergang of watersysteem moet voldoen om als
watergang te gelden. Die verwarring lijkt zich dus voort te zetten in
deze onduidelijke begripsomschrijving van water, en de relatie met
de beslisboom water is essentieel. Voorstel: zolang er in het bestemmingsplan geen duidelijke criteria staan voor wat een waterweg of
waterloop is, zal noch de plantoetser, noch het Waterschap of enige
andere instantie handhaven op een vermeende overtreding dat iets
niet een watergang, waterloop, waterweg of waterpartij is.
De verzoeker verwijst naar artikel 5.2.1 lid c. Binnen 5 meter uit de
voorzijde van de percelen mag niet worden gebouwd. Is hiermee
bedoeld 5 meter inclusief de aanleg van de kavelweg? Dan betekent
dit dat er 2,25 meter van de grens van de verharding mag worden
gebouwd. Terwijl de middels zakelijk recht aan de nutsen toegewezen strook al 2,5 meter naast verharding is. Zienswijze: corrigeren
tot binnen 5 meter uit de voorzijde van de percelen na aftrek van de
breedte van de kavelweg.
De verzoeker verwijst naar artikelen 5.3.1 lid h en 6.3.1 lid k. Tot
strijdig gebruik wordt gerekend: “Het uitvoeren van werken of werkzaamheden aan kavelsloten die de kavelsloten aan de achterzijde
van de percelen versmallen of ondieper maken of die de taluds langs
deze sloten steiler of vlakker maken. “Het begrip Kavelsloot is niet
gedefinieerd in de begripsomschrijvingen. Het is onduidelijk wat dat
betekent. Het is niet in het belang van Oosterwold, dat het uitvlakken
van taluds (dus het breder maken en daarmee de opvang van water
vergroten) als strijdig gebruik wordt verboden. Het hoogheemraadschap heeft alleen iets te zeggen over oppervlaktewaterlichamen.
Dit is een ander begrip en niet één op één te vertalen naar kavelsloot. Te meer omdat volgens de nieuwe regels een samenhangend
systeem van watergangen wordt vereist. Het kan niet zo zijn dat het
aanleggen of onderhouden van dergelijke watergangen als strijdig
gebruik wordt afgedaan. Gewenst is dat het begrip Kavelsloot wordt

Reactie van de gemeente

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
Het betreft de bestemming ‘Gemengd – 1’. Deze bestemming voorziet in een bestemmingsregeling voor de bestaande bebouwing
langs de Paradijsvogelweg en Prieelvogelweg. Deze regeling heeft
geen betrekking op de ontwikkelregels voor Oosterwold en voor de
indiener van de zienswijze. Als een ontwikkeling plaatsvindt volgens de spelregels van Oosterwold treedt artikel 13 in werking en
zijn de regels van artikel 5 niet langer relevant.
De herziening heeft in deze artikelen geen aanpassingen aangebracht. Het betreft bestemmingen die voorzien in een bestemmingsregeling voor de bestaande bebouwing langs de Paradijsvogelweg en Prieelvogelweg. Deze bebouwing was al aanwezig ten
tijde van de vaststelling van het Chw bestemmingsplan Oosterwold
in 2016. Deze regeling heeft geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold en voor de indiener van de zienswijze. Als
een ontwikkeling plaatsvindt volgens de spelregels van Oosterwold
treedt artikel 13 in werking en zijn de regels van artikel 5 of 6 niet
langer relevant.
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gedefinieerd in de begripsomschrijvingen, en dat het verbreden van
taluds van bestaande watergangen binnen de regels van Oosterwold is toegestaan.
De verzoeker verwijst naar artikelen 5, 6 en 9. Verwarring ontstaat
ook omdat het toestaan van objecten van beeldende kunst alleen
wordt benoemd bij Verkeer, Gemengd 1 en Gemengd 2. Zienswijze:
Vele Oosterwolders willen zelf ook beeldende kunst faciliteren, of
een fietsenstalling realiseren in aanvulling op parkeerplaatsen. Objecten van beeldende kunst en fietsenstallingen worden volgens de
criteria van vergunningen gezien als ‘bouwwerk geen gebouw
zijnde’. En deze zijn volgens de regels van Oosterwold verboden
buiten het roodkavel. Oosterwolders kunnen en willen objecten voor
beeldende kunst niet zetten op gebieden die hiervoor speciaal een
bestemming hebben gekregen, maar op terrein dat andere aanduidingen heeft, zoals natuur-verspreid, stadslandbouw enz. Het is belangrijk dat met name bij de publieke ruimte, zoals in d, ook kunstwerken mogen worden neergezet. Ook is deze bestemming niet
standaard toepasbaar op bv. het maken van een (openbare) fietsenstalling in aansluiting op een parkeerplaats. Gewenst is dat dergelijke toepassingen kunnen worden aangebracht zonder dat hiervoor
een wijziging van een bestemmingsplan nodig is. Als deze toestemming ook wordt verleend voor de bestemming wonen (en doorwaadbare zone), dan is dit probleem mogelijk opgelost.
De verzoeker verwijst naar artikel 11.2.1. Het bestemmingsvlak mag
niet voor meer dan 20% worden bebouwd. Is dat niet in strijd met
het uitruilen van roodkavel? 11.3.a: het is verboden om houtgewassen te kappen of te rooien. Is dat niet in strijd met het ontbreken van
een kapvergunningsregeling in geheel Almere? Graag verduidelijken. 11.3.b: Het is verboden om leidingen aan te brengen???? Sic!!!
Mag ik geen leiding aanleggen naar mijn schuurtje, of een drainagebuis of stroomleiding naar een fontein in mijn vijver? 11.3.c: Verboden Ophogen van de bodem. Sic!!! In Almere. Gewenst is dat het
ophogen van de bodem is toegestaan. Misschien kan er een grens
worden gesteld, maar verbieden is onzinnig. Het is ook niet duidelijk
hoe het bestemmingsplan gelezen moet worden dat op basis van
het vergunde ontwikkelplan (volgens regels zoals in artikel 13) uitzondering / toestemming regelt voor bovenstaande verboden.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Bij deze paragraaf staat:
de roodkavel sluit met minimaal 2,5 meter breedte aan op verhar-

Reactie van de gemeente

De herziening heeft in deze artikelen geen aanpassingen aangebracht. Het betreft bestemmingen die voorzien in een bestemmingsregeling voor de bestaande bebouwing langs de Paradijsvogelweg en Prieelvogelweg. Deze bebouwing was al aanwezig ten
tijde van de vaststelling van het Chw bestemmingsplan Oosterwold
in 2016. Deze regelingen hebben geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold en voor de indiener van de zienswijze. Als
een ontwikkeling plaatsvindt volgens de spelregels van Oosterwold
treedt artikel 13 in werking en zijn de regels van artikel 5, 6 en 9
niet langer relevant.
Binnen de ontwikkelregels van Oosterwold kunnen veel bouwwerken gerealiseerd worden, maar gelden wel eisen aan de kavelindeling en situering van de bebouwing. Het verruimen van deze mogelijkheden specifiek voor kunstwerken of fietsenstallingen is niet gewenst.

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Boswachterij Almeerderhout’
werd ruimte geboden aan een woongemeenschap in de vorm van
een woonbestemming (Ecudorp). Deze bestemming is overgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016. Deze regeling heeft geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold
en voor de indiener van de zienswijze. Op deze gronden is een
ontwikkeling mogelijk conform de bestemming ‘Woongebied’ of
een ontwikkeling conform de ontwikkelregels van Oosterwold in artikel 13.
De planregeling in artikel 11.3 omvat een vergunningplicht voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het vellen of rooien
van houtgewassen of het ophogen van de bodem. Deze activiteiten kunnen vergund worden als voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 11.3.2.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oos-
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ding / infra. Deze omschrijving staat op gespannen voet met de beschrijving van de roodkavel en bouwveld, als zijnde een bouwveld
met een minimale breedte van 5 meter. Zienswijze: Volgens de wet
is het helemaal niet vereist om een oprit met verharding aan te leggen naar de woning. Ook mag een oprit gewoon onverhard zijn, zoals b.v. een graspad. Ook is de aanleg van een oprit volgens de wet
niet vergunningsplichtig. Ook de regels over de hulpdiensten leggen
deze eis niet op. Vereist is immers, dat een opstelplaats voor de
brandweer maximaal 40 meter van de voordeur van de woning is
gelegen. Nadere toelichting: Deze regel is ernstig beperkend voor
de ontwikkeling van Oosterwold, omdat het in de praktijk leidt tot
lintbebouwing langs kavelwegen, terwijl de formele regels van hulpdiensten een verspreide ligging van bebouwing mogelijk maken. Dat
is gewenst om hinder van privacy en afsluiting van het open karakter
van het landschap vanaf de weg te vermijden. Gewenst is om deze
ontwikkelregel i te verwijderen, en initiatiefnemers in Oosterwold actief te wijzen op de mogelijkheid om gebouwen verspreid op wisselende afstand ten opzichte van de weg te positioneren.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.10.2. Er is een groot gebrek
aan (betaalbare) woningen. Als het zo is dat ruimte in Oosterwold
beschikbaar voor bedrijven niet wordt benut, is het wenselijk dat de
percentages worden verschoven ten gunste van meer woningen en
minder bedrijven en kantoren. Liefst zou ik aan deze verschuiving
een voorwaarde verbonden zien met toewijzing voor betaalbare
huur- en koopwoningen.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.24.2. Onder a staat dat een
omgevingsvergunning alleen wordt verleend als: “de aanleghoogte
van wegen minimaal 5 cm boven het omliggende maaiveld is, doch
nooit lager dan NAP -4,70 m;” Zienswijze: Deze aanduiding van
maatvoering in absolute termen t.o.v. NAP is een ernstig risico, omdat die maat geen rekening houdt met toekomstige bodemdaling.
Het is in de huidige staat geen enkel probleem, maar als volgens
schattingen binnen 30 jaar de bodem 50 cm gaat dalen, dan wordt
dit een belemmering voor ontwikkelingen van wijken. Het is niet gewenst dat wegen 50 of meer boven het maaiveld uit gaan steken.
Gewenst is dat de hoogte van de weg alleen wordt aangegeven als
relatieve maat ten opzichte van het maaiveld. Dat houdt ook in de
toekomst beoordelingen mogelijk, omdat het behoud van een maat
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terwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn
paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze
niet geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de
roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen
aan verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter, maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit
een werkbare regeling.

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
In Oosterwold wordt een mix van functies nagestreefd. In de onderzoeken, zoals het MER, die ten grondslag liggen aan de intergemeentelijke structuurvisie en het Chw bestemmingsplan uit 2016
is uitgegaan van deze verdeling van functies. In het gebied is ook
een strook langs de snelweg die zich minder goed leent voor woningbouw en waar functies als bedrijven en kantoren gerealiseerd
kunnen worden. De gemeente acht de gekozen verdeling van functies nog altijd reëel. Voor een wijziging inde verdeling van functies
zouden ook nieuwe onderzoeken moeten worden gedaan.
De regels omtrent peil en vloerpeil zijn toegevoegd bij de herziening juist om in te spelen op toekomstige bodemdaling en risico’s
van wateroverlast. Op dit moment worden advies vloerpeilen afgegeven, die in de praktijk niet opgevolgd hoeven worden. Ook wordt
het gebied Oosterwold in het algemeen minder opgehoogd dan gebruikelijk is in stedelijk gebied. Om grote maatschappelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen, wordt nu een minimum aanleghoogte voor wegen en bebouwing voorgeschreven. Of initiatiefnemers er dan voor kiezen het gehele kavel op te hogen of dat de bebouwing en wegen hoger komen te liggen dan de overige delen
van de kavel, staat hen vrij. Overigens wordt het adviesvloerpeil
ook in de huidige situatie door veel initiatiefnemers al opgevolgd.
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ten opzichte van het maaiveld ook van belang is voor het noodzakelijke onderhoud. Hetzelfde argument geldt voor de specificatie onder b. Hier staat dat: “het vloerpeil van gebouwen minimaal 20 cm
boven het omliggende maaiveld is, doch nooit lager dan: 1. NAP 4,55 m ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - peilgebied 1';
2. NAP -3,55 m ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - peilgebied 2'.’ Ook deze aanduiding houdt geen rekening met toekomstige bodemdaling. Gewenst is dat ook deze maat alleen de relatieve maat ten opzichte van het maaiveld aanduidt. De bindende minimale hoogte van wegen en vloerpeil is ingegeven vanwege criteria
vanuit het Waterschap over potentiële wateroverlast. Maar dat is
een eenzijdige kijk. Het aanleggen van wegen en vloerpeil op een
hoog niveau boven het maaiveld heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid van huizen en tuinen voor mensen met een beperking,
zoals rolstoelgebruikers en mensen die geen trap kunnen lopen. Het
adviespeil dat de gemeente meegeeft aan vergunningen is doorgaans veel hoger dan het in het bestemmingsplan opgelegde minimale niveau. Een hoger vloerpeil leidt er toe dat veel initiatieven een
groot deel van hun kavel ophogen, waardoor problemen van wateroverlast worden vergroot voor initiatieven die hun kavel niet ophogen. Het is gewenst dat de gebiedsorganisatie en afdeling vergunningen initiatiefnemers actief informeert over risico’s van ophogen
van het maaiveld, en plannen toetst op het voorkomen van wateroverlast of juist droogteproblemen door het ophogen van gronden.
De verzoeker verwijst naar artikel 16.3.2. “elke woning minimaal een
gebruiksoppervlakte heeft van 50m2 of twee woningen worden gevormd waarvan één woning een minimale gebruiksoppervlakte heeft
van 30m2 en één woning een minimale gebruiksoppervlakte heeft
van 70m2. “ Deze regel verhindert het ontwikkelen van Tiny houses.
Gewenst is dat bij woningsplitsing alleen een criterium van zelfstandige woonruimte wordt gehanteerd, en dat tenminste voor Tiny houses uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Het vastleggen van
een minimale woonoppervlakte past niet meer bij de huidige trend
in woningschaarste en keuze voor kleinere woningen.

De verzoeker verwijst naar artikel 19.1 lid b. “Het bevoegd gezag
kan artikelen (…) wijzigen naar aanleiding van gewijzigd beleid en
richtlijnen.” Welk beleid? Welke richtlijnen? Dat is toch veel te vaag.
Wat heeft een bestemmingsplan voor zin als ieder gewijzigd beleid
zonder procedure leidt tot een wijziging van het bestemmingsplan.

Reactie van de gemeente
Het is dus niet de verwachting dat met deze regel ineens een heel
ander beeld in Oosterwold zal ontstaan qua aanleghoogten.

Deze regels zijn met de herziening toegevoegd aan het Chw bestemmingsplan Oosterwold. Het betreft echter regels die nu al van
toepassing zijn in het gebied. Deze regels staan namelijk in het
Chw bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning, zoals dat op 6 februari 2020 is vastgesteld. Dit bestemmingsplan is overal in Almere van toepassing. Ten behoeve van de
leesbaarheid zijn de regels geïntegreerd in de herziening, maar de
herziening heeft deze regel niet inhoudelijk gewijzigd. Overigens
gelden de regels alleen bij woningsplitsing of kamerbewoning en
dus niet voor de initiële aanvraag van een omgevingsvergunning.
De ontwikkeling van tiny houses is op grond van artikel 13 dus nog
altijd mogelijk.
Bij de herziening is deze regel niet gewijzigd. Deze regel maakt het
mogelijk om de afweging die bij een omgevingsvergunningaanvraag plaatsvindt te actualiseren als daar aanleiding voor is. In het
Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold dat recent is
vastgesteld is hier bijvoorbeeld gebruik van gemaakt, zodat wordt
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Gewenst is dat duidelijke criteria benoemd worden welk beleid en
welke richtlijnen op legitieme en rechtmatige wijze tot wijzigingen
van artikelen en bijlagen kan leiden.

1.19

Hoewel in paragraaf 2.13 van de toelichting bij het bestemmingsplan
al melding wordt gemaakt van de wens om een kas te mogen plaatsen op grond met bestemming standslandbouw, is deze mogelijkheid niet opgenomen in deze wijziging van het bestemmingsplan.
Maar bewoners hebben hier al sinds de eerste plannen voor het bestemmingsplan 2016 om gevraagd! Dat deze mogelijkheid volgens
de toelichting (p.125) onvoldoende concreet is uitgewerkt is niet te
wijten aan Oosterwolders maar aan de ambtelijke voorbereiding die
geen prioriteit heeft gekregen. En het is nu al jaren een belemmering
voor bewoners dat ze geen kas kunnen bouwen. Het is zeer ongewenst dat bewoners alsnog jaren moeten wachten voordat ze hierin
worden gefacilieerd. Gewenst is dat het bouwen van een kas wel
wordt opgenomen in dit bestemmingsplan. De enige concrete uitwerking die hierbij nodig is, is een maximering van de kas in oppervlakte en hoogte, en voor gebruik uitsluitend voor stadslandbouw,
en een minimale afstand ten opzichte van de kavelgrens, waarbij
tenminste de 2 meter doorwaadbare zone wordt gerespecteerd. Ook
zouden kleine overnachtings- en schuil-hokken voor dieren (schapen, kippen enz.) toegestaan moeten worden op standslandbouwgronden.
Heel veel bewoners komen terug van informatiebijeenkomsten van
de gebiedsorganisatie met de indruk dat er niets mag in de doorwaadbare zone. Dat is een ramp voor Oosterwold. Niet alleen dat er
niks mag, maar vooral dat bewoners worden opgescheept met de
indruk dat de gebiedsorganisatie ieder zinvol idee dwarsboomt. Het
lijkt erop dat de gebiedsorganisatie zich helemaal niet realiseert
hoeveel wantrouwen dat bij bewoners teweegbrengt. Gewenst is dat
bewoners in vrijheid hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven zoals zij dat willen, met als enige voorwaarde dat je er als bezoeker
kunt en mag lopen: 1. Er een herkenbaar pad is waar bezoekers
kunnen wandelen (of eventueel fietsen) 2. Het duidelijk is dat bezoekers er mogen wandelen en welkom zijn 3. Het pad begaanbaar is.
Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met

1.20
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aangesloten op de actuele kaders. Zo was de Wet natuurbescherming in werking getreden, waar eerder nog werd verwezen naar de
oude wet, maar ook de Archeologieverordening en het slagschaduwbeleid van de gemeente konden met deze wijzigingsbevoegdheid worden verwerkt in het bestemmingsplan. Hiervoor wordt een
wijzigingsprocedure doorlopen, waar ook zienswijzen op ingediend
kunnen worden en beroep op kan worden ingesteld.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
De eis voor bomen en hagen die op afstand van de perceelsgrens
moeten worden geplant geldt niet op grond van het bestemmingsplan. Dit is een landelijk geldende regel om overlast voor buren te
voorkomen (Burgerlijk Wetboek). Het bestemmingsplan kan geen
16
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de geest van Oosterwold. Bovenal zou de toelichting door de gebiedsorganisatie duidelijk moeten maken dat buren mogen samenwerken en één pad aanleggen voor doorwaadbaarheid. En als we
van Oosterwold een open en doorlopend groen landschap willen
maken, dan moeten we faciliteren dat er IN de DWZ’s bomen en
hagen worden geplant, die als een coulisselandschap een groene
structuur aanbrengt, en luwte creëert voor stadslandbouw en privacy voor bewoners. Zeker nu kavels steeds kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten de DWZ: dat moet
immers volledig benut worden voor stadslandbouw. En wat ik voorstel is niets nieuws. Dat is al talloze keren gedeeld met de gebiedsorganisatie, maar wordt genegeerd, en gedwarsboomd door willekeurige regels en informatie verspreid door de gebiedsorganisatie.
Dat is ook een dwarsbomen van organische gebiedsontwikkeling. In
de Nieuwsbrief van 27 juli 2021 die de gebiedsorganisatie Oosterwold verspreidt, staan allerlei richtlijnen en eisen aan inrichting van
doorwaadbare zones, die helemaal niet in het bestemmingsplan
staan. Dit brengt grote onzekerheid teweeg bij Oosterwoldse bewoners, die immers zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van
deze doorwaadbare zones. Op de website van de gemeente (Bomen kappen | Gemeente Almere) staat de volgende toelichting: “Bomen, heesters en heggen mag u niet pal tegen de erfgrens van de
buren planten. Bomen moeten twee meter uit de grens staan en
heggen of heesters 50 cm, gemeten vanaf het midden van de voet
van de boom, heg of heester. De afstand van twee meter geldt niet
voor bomen in openbaar eigendom (dus van de gemeente). Plant u
een boom binnen twee meter of een heg binnen 50 cm van de erfgrens, dan is dat een onrechtmatige situatie. Uw buren kunnen in
dat geval de rechter een machtiging vragen om u te dwingen de beplanting te verwijderen. Als een boom niet boven een scheidsmuur,
hek of andere erfafscheiding uitkomt, kunnen uw buren geen verwijdering vorderen. Als u van uw buren toestemming heeft om dichter
op de erfgrens te plaatsen is dat geen probleem. Die toestemming
is rechtsgeldig tegenover latere buren als hij bij een notaris als erfdienstbaarheid wordt vastgelegd en bij het Kadaster wordt geregistreerd.” Gewenst is dat deze algemene verordening voor heel Almere onverkort van toepassing is voor Oosterwold. Dat betekent
dus ook dat als buren met elkaar overeenstemming bereiken over
de inrichting van een doorwaadbare zone, ook bomen in deze zone
zijn toegestaan.

Reactie van de gemeente
wijziging aanbrengen in de regels van het Burgerlijk Wetboek.
Deze is ook van toepassing in Oosterwold en ook hier bestaat dus
de mogelijkheid om in samenspraak met uw buren van deze algemene regel af te wijken en bomen of hagen in de doorwaadbare
zone te planten.
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Dit bestemmingsplan is vooral gericht op de toekomstige ontwikkeling van nieuwe gebieden. Wat nieuw is in deze gebieden is de nabijheid van de snelweg A27 en windmolens. Omdat je langs de snelweg niet kunt bouwen is een groot risico, dat projectontwikkelaars
massieve huizenblokken neerzetten dicht langs de bestaande polderwegen. Dat is een bedreiging voor het open en groene karakter
van het landschap. Deze nieuwe gebieden vragen daarom om aanvullende nieuwe regels, die een grens stellen aan de massaliteit van
bouwprojecten. En die ervoor moeten zorgen dat natuur, parken en
stadslandbouw ten goede komen aan de publieke ruimte voor de
woningen. Het is slecht voor Oosterwold als er ontoegankelijk en
weinig aantrekkelijke stadslandbouw en natuur tegen de snelweg
wordt gelegd. U moet niet vergeten, dat de gemeente in deze plannen geen parken aanleggen. En in de nieuwe gebieden zijn er ook
geen bestaande bosstroken van SBB. Als bewoners in de toekomst
uit hun huis stappen om hun hondje uit te laten dan vragen ze: waar
is het park? En dan moeten ze eerst naar de snelweg lopen over
kavelwegen zonder fatsoenlijke trottoirs. Aan het onzalige plan voor
Eemvallei Stad is af te lezen dat grote commerciële partijen zoals
AM, Amvest en zelfs Corporatie De Alliantie zich niet committeren
aan de principes van Oosterwold. Met grote grondposities voor deze
commerciële partijen ontstaat een ongelijk speelveld voor initiatieven, die vraagt om bescherming van particuliere initiatieven. Wijzigingen in het voorliggende bestemmingsplan ten aanzien van Clustering, maar ook aanleg van riool, spelen grote projectontwikkelaars
in de kaart, en belemmeren particulier opdrachtgeverschap en belasten de taken voor (kavelweg)Verenigingen. Bovenal is Clustering
ook een risico voor verlies van kwaliteit van het landschap en leefbaarheid van Oosterwold voor Oosterwolders en hun bezoekers.
Gewenst is om de clustering van woningen te maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van
Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat publieke ruimte en groen
beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de directe nabijheid van hun
woning. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het nu
al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting
van de kwaliteit van Oosterwold.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Deze nieuwe regel versterkt het risico, dat er in Oosterwold 1B (en later in fase 2) grote
clusters komen van woningen langs de bestaande polderwegen,

Reactie van de gemeente
De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt
ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de
omvang van een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook
een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is
derhalve ‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold.
Welke omvang een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet
gereguleerd. Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden
gesloten met initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na)
de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
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omdat roodkavels worden uitgeruild met grote gebieden waar langs
de snelweg niet mag worden gebouwd. Dit leidt tot verlies van open
landschap en verlies van kwaliteit van groen en stadslandbouw
rondom woningen in het gebied. Te verwachten is dat met name
grote projectontwikkelaars gaan maximaliseren op deze regel. Dat
is ongewenst. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van roodkavel
wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv. 10), zodat de
kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Gewenst is dat daarmee de kwaliteit, het open en groene karakter van
het landschap, ook langs de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.

1.23

De gemeenteraad heeft in de gemeenteraad op 24 juni een motie
weggestemd om meer betaalbare woningen in Oosterwold na te
streven. Ik kan dat niet rijmen met de eerdere uitgangspunten om
30% van de woningen voor mensen met inkomens tot modaal te
realiseren? Vanuit de ambtelijke voorbereiding is er de afgelopen vijf
jaar zeker te weinig gebeurd om meer betaalbare woningen in Oosterwold te faciliteren. Maar ik begrijp vanuit de politiek, gemeenteraad en wethouder ook niet welke opdracht de politiek wil geven aan
de gemeente. Is het streefgetal van die 30% dan niets waard? Staat
die 30% niet voor minstens zo’n grote groep van bewoners van Almere die op zoek zijn naar een passende woning? Ik heb net zoals
alle andere Oosterwolders ingetekend op een project met een structuurvisie waarin 30% woningen zou worden gerealiseerd voor mensen met een inkomen tot modaal. Dat vind ik heel belangrijk voor het
ontstaan van een inclusieve en sociaal duurzame gemeenschap.
Daarom wens ik dat de gemeente dat streefgetal van 30% sociale
en betaalbare woningen waarmaakt. Woningen van meer dan een
half miljoen worden allen verkocht aan rijken met twee dikke banen,
die vervolgens geen tijd hebben om bij te dragen aan stadslandbouw
of organisatie van Verenigingen of andere sociale activiteiten die
van Oosterwold iets van duurzame samenhang en gemeenschapszin kunnen brengen. Daarom verzoek ik de gemeente om een resultaatverplichting aan te gaan om 30% sociale huur en betaalbare

Reactie van de gemeente
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De
kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot
groot. Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de
gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk
niet de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan
in te dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel.
Beide kavels moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van
particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw.
Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het
huidig vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is
samen met bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een
bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte
grondbeleid ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar
concurrentie/instandhoudingsverplichting.
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koopwoningen te realiseren, en er ook op toe te zien dat die woningen aan de beoogde doelgroep ten goede komt. Daarom past het
om dit percentage op te nemen in het bestemmingsplan. Hoewel de
gemeente tot op heden hierover geen bepalingen heeft opgenomen
in het bestemmingsplan, zijn er voldoende voorbeelden dat deze bepalingen wel passen in een bestemmingsplan. Uit factsheet:
www.internetconsultatie.nl/internetconsultatie/document (MijnOverheid.nl): De gemeente kan op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepalingen opnemen in het bestemmingsplan die betrekking hebben op: sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap. Zie ook: Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio - Sociale koopwoningen in het bestemmingsplan Uit verordening Hilversum: Doelgroepenverordening Met een
doelgroepenverordening kan de gemeente nieuwbouwwoningen
behouden voor in de verordening bepaalde doelgroepen.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over Waterzuivering
en aanleg van het riool. Er is aangekondigd dat er een Gemeentelijke Riool Plan komt, maar dat is niet genoeg voor Oosterwold. Het
zelfstandig uitvoeren van Waterzuivering is een zeer bepalend kenmerk van Oosterwold. Duizenden huishoudens hebben hun ontwerp
van huis en waterzuivering aangepast op deze eigen zuivering. Ook
hebben veel Oosterwolders voor duizenden Euro’s geïnvesteerd in
een IBA, terwijl de gemeente en het waterschap aansturen op aansluiten op het riool. Aanpassingen van de regels rond waterzuivering
hebben invloed op de manier waarop Oosterwolders hun project
moeten organiseren. Met name de mogelijke aanleg van riool in de
kavelweg heeft grote consequenties voor de organisatievorm en
verantwoordelijkheden. Het is zeer de vraag of Oosterwolders zelf
deze taak kunnen vervullen. De aanleg van riool vraagt immers een
infrastructuur die in heel Nederland wordt georganiseerd door overheden, of gespecialiseerde netwerkbedrijven. Oosterwold is gestart
als een experiment waarvan de individuele waterzuivering nadrukkelijk een onderdeel was. Daarop is Oosterwold, fase 1 a ingericht.
Het is gewenst dat dit experiment in Oosterwold fase 1A wordt gecontinueerd, en goed wordt onderzocht. Ondanks alle inspanningen
is dit nu nog niet geborgd. Ondanks de inspanningen in diverse
werkgroepen zijn risico’s nog allerminst geborgd, en zijn er veel onduidelijkheden, waarvoor de gemeente haar verantwoordelijkheid
moet nemen. Het kan niet zo zijn dat de gemeente met het Waterschap de dienst uit maken ten aanzien van waterzuivering, maar alle
risico’s afwentelen op bewoners. Het Waterschap eist nu dat alle

Reactie van de gemeente

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke rioleringsplan vastgelegd.
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IBA’s binnen twee jaar voldoen aan de normen of anders moeten
aansluiten op riool. Gewenst is dat bewoners met IBA’s het experiment in Oosterwold kunnen voortzetten, en goed onderzoek kan
worden gedaan naar de mogelijkheden en effecten. Er zijn geen tekenen dat het continueren van het experiment zou leiden tot onaanvaardbare risico’s. Daarom stel ik voor om het experiment niet twee
jaar, maar tien jaar voort te zetten. Waterbeheer en behoud van voldoende water voor stadslandbouw: De huidige werkwijze in Oosterwold 1a, waarbij huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd, en vervolgens geloosd wordt op lokale sloten of individuele vijvers, zorgt
ervoor dat dit water in het gebied blijft. Dit is essentieel in droge periodes, met name vanwege de taak om stadslandbouw uit te voeren.
Er zijn tot op heden geen voorzieningen getroffen om water van buiten de wijk toe te voeren naar kavels, voor irrigatie van stadslandbouwgronden. Wat in het bestemmingsplan ‘verbindende watergangen’ worden genoemd, zijn wel bedoeld voor afvoer van overtollig
water maar niet geschikt voor toevoer van water, omdat deze gangen, inclusief de door het Waterschap beheerde afvoersloten te weinig water voeren om in droge perioden water te kunnen onttrekken.
Er zijn nu al veel Oosterwolders die een put slaan om stadslandbouwgronden te irrigeren vanuit grondwater. Het is allerminst duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor grondwaterstand en bodemdaling, wanneer veel meer Oosterwolders moeten terugvallen op deze
werkwijze om in de zomer over voldoende water te beschikken. Dit
probleem acht ik veel groter dan problemen van wateroverlast. Omdat iedere Oosterwolder waterberging organiseert, is er feitelijk geen
sprake van wateroverlast (door onvoldoende afvoer, alleen door ondoordringbare kleilagen ten gevolge van zware bouwmachines). Beheer van Water is ook nodig om ervoor te zorgen dat bewoners in
Oosterwold in staat zijn om stadslandbouw succesvol en met enig
rendement uit te voeren. Gewenst is dat de verplichting om aan te
sluiten op riool niet wordt opgelegd, voordat een oplossing is gerealiseerd voor waterbeheer, ten behoeve van stadslandbouw. Een
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) was ons voor de zomer toegezegd. We moeten nu discussiëren zonder die informatie. Dat is als
blindemannetje spelen, over de rug van bewoners. Hoe moet de gemeenteraad nu een bestemmingsplan goedkeuren terwijl informatie
ontbreekt? Voor de duidelijkheid: ik gun iedere Oosterwolder haar
keuze voor riool of een individuele Installatie, maar we leven nu al
jaren in onzekerheid, financiële, organisatorische en rechtsonzekerheid terwijl het Bestuurlijk Overleg Oosterwold de regels verandert.

Reactie van de gemeente
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We weten nog steeds niet of aanleg van riool door Oosterwolders
uitvoerbaar is. Ik doe u een verzoek: Als er Riool moet worden aangelegd in Oosterwold: maak dan de Gemeente tot netwerkbeheerder voor alle riool in Oosterwold, net zoals overal in Nederland. Net
zoals Liander voor Stroom en Vitens voor water. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. U moet er
niet aan denken waar een Oosterwolder in de toekomst terecht moet
als z’n WC niet doorspoelt. Ik vraag van u een betrouwbare overheid
die spreekt met één mond. En niet een Gemeente die met het Waterschap ligt te harrewarren over een zorgplicht en het afschuiven
van risico’s.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. “het voorgeschreven
percentage water sluit aan op, en biedt doorgang aan, bestaande of
nieuw aan te leggen water van de aansluitende kavel.” Met 2% water
is dit helemaal niet mogelijk. Er worden veel wadi’s aangelegd, die
niet als water in het bestemmingsplan terecht komen. Het lijkt erop
dat deze percentages niet zijn afgestemd op de realiteit. Ook hier is
het begrip watergang of watersysteem niet gedefinieerd. Een wadi,
die dienst kan doen als waterafvoer, valt niet onder water. Valt een
agrarische drainagebuis wel onder watergang? Kortom deze begrippen zijn niet goed gedefinieerd, en kunnen leiden tot willekeur en
hinder voor aanvragen van vergunningen. Gewenst is dat eenduidig
is gedefinieerd wat water is en in hoeverre gebieden, niet water
zijnde, gebruikt kunnen worden als watergang, wadi, watersysteem,
enz. Gewenst is dat het bestemmingsplan in al deze bepalingen
consistent en eenduidig is, en dat is op veel plaatsen zoals deze niet
het geval.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners. Ook is er niets opgenomen in het bestemmingsplan over Openbaar Vervoer. Ik begrijp dat niet al deze voorzieningen in een bestemmingsplan hoeven te staan, maar de afhankelijkheden moeten wel goed in beeld zijn en dat zijn ze nu niet.
Ambtenaren zeggen nu bijvoorbeeld tegen Oosterwolders dat kavelwegen niet geschikt zijn om met de Afvalvrachtwagens te rijden, of
om een bushalte langs de kavelweg aan te leggen. Bij gebrek aan
criteria in het bestemmingsplan komt dat ook niet van de grond. Ook
een voorziening in de zin van Cultuurhuis voor heel Almere Hout
missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar

Reactie van de gemeente

Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.
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in Oosterwold is nog de meeste ruimte. Als we daarvoor geen ruimte
reserveren en dit opnemen in het Bestemmingsplan, dan kunnen we
dat waarschijnlijk ook over vijf jaar niet aanleggen. Gewenst is dat
er reserveringen komen voor ruimte waar de komende jaren sportaccommodaties, sportvelden, trapvelden, markthal en marktplein,
Cultuurhuis gerealiseerd kunnen worden. Als er voor die voorzieningen geen plaats wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie, zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat
de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reservering van Voorzieningen (Sport, markthal, horeca, cultuurhuis) opnemen in het Bestemmingsplan. Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid
voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van Almere als uitgangspunt worden genomen.
Ik heb het nagevraagd bij de ontwerpers van Oosterwold: bureau
MVRDV: het is nooit de bedoeling geweest, dat vergunningsvrij bijbouwen in Oosterwold leidt tot een hogere bouwdichtheid dan de
norm voor bebouwing in het bestemmingsplan. Vanwege de hoge
grondprijs kiezen initiatiefnemers voor kleinere kavels, en ontstaat
meer behoefte aan bijbouwen boven op de norm voor maximale bebouwing. In de praktijk zie je dat initiatiefnemers in toenemende
mate gaan maximaliseren op vergunningsvrij bijbouwen. Dat tast de
kwaliteit van het open landschap in Oosterwold aan. Bij de bespreking op 1 juli heeft wethouder Veeningen aangegeven dat vergunningsvrij bouwen wettelijk geregeld is en dat daaraan niets te doen
is. Dat argument mist de kern: het gaat niet om het verbieden van
vergunningsvrij bouwen, maar om het bebouwen boven de maximale norm voor bebouwing op de kavel tegen te gaan. Daarvoor zijn
zeker aanvullende regels mogelijk, waarbij het vergunningsvrij bouwen getoetst wordt aan de norm voor maximale Bruto Vloer Oppervlakte (BVO) die hoort bij de regels van de kavelindeling in Oosterwold. Net als ook gehandhaafd kan worden als een initiatief buiten
het roodkavel bouwt, of de beoordeling van het maximale percentage winkelvloeroppervlakte. Wanneer de kavel bij aankoop is voorbereid op extra vergunningsvrij bijbouwen (dus met extra BVO’s),
staat zo’n toets het bijbouwen niet in de weg. Helaas gaat deze reactie van de wethouder voorbij aan de wenselijkheid om Oosterwold
als een open gebied te behouden. In de hoop dat dit probleem onderkend wordt, past dit bij de beoogde bespreking over Ruimtelijke
Inrichting. Zie paragraaf 13.12.2 p. 39. Zienswijze: Gewenst is dat
het totaal BVO in overeenstemming blijft met de kavelsamenstelling
volgens het ingediende plan. Dat kan, door de regel over maximaal
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Met de herziening zijn de regels hieromtrent niet aangepast ten opzichte van het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016. Bij vergunningvrij bouwen vindt er geen toetsing aan het bestemmingsplan plaats. Regels in het bestemmingsplan zijn dan ook niet van
toepassing en kunnen de vergunningvrije bouwmogelijkheden niet
inperken. Hier is één uitzondering op en dat is dat in het bestemmingsplan het erf kan worden gedefinieerd dat relevant is voor het
bepalen van de vergunningvrije bouwmogelijkheden. Dat is gedaan
in Oosterwold: de roodkavel geldt als erf. Daarmee zijn de vergunningvrije bouwmogelijkheden beperkt tot het gedeelte van de kavel
waar bebouwing toch al wordt toegestaan. Wel is het zo dat deze
bebouwing niet meetelt in de maximale bouwmogelijkheden op
grond van het bestemmingsplan.
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BVO ook van toepassing te verklaren op vergunningsvrij bijbouwen.
Er is dan geen vergunning nodig, maar wel een toets op de verhouding tussen BVO en de grootte van de kavel. De gemeente toetst
ook al of initiatiefnemers vergunningsvrij buiten de roodkavel bouwen. Dat kunnen zij dus ook doen binnen de roodkavel. Hertaxatie
grond Dit zou ertoe moeten leiden dat initiatiefnemers een grotere
kavel moeten kopen, met ook het aantal BVO’s dat zij willen aanwenden om vergunningsvrij te bouwen. Daaruit zouden we de conclusie kunnen trekken dat het aankopen van een kavel in Oosterwold nog duurder wordt. Dat zou echter niet het geval moeten zijn.
De taxatie is immers gebaseerd op de residuele prijsberekening, en
uit eerdere taxaties blijkt dat de taxateur de waarde van een project
niet baseert op de grootte van de kavel, maar op hetgeen er aan m2
(en volume) op gebouwd is. Als je met een aanpassing van de regels
grotere kavels nodig hebt, zal je met de residuele grondprijsberekening uitkomen op dezelfde totale grondprijs voor een grotere kavel,
waarop je net zoveel mag bouwen als voorheen op de kleinere kavel
inclusief vergunningsvrij bijbouwen boven de BVO-norm. In de ontwikkelregels onder 16.1 wordt ook niet rekening gehouden met de
mogelijkheid van vergunningsvrij uitbouwen van winkelruimte, terwijl
de wet geen onderscheid maakt tussen vergunningsvrij uitbouwen
van een woning of een bedrijfsruimte. Deze ontwikkelregels onder
16.1.a,b en 16.1.1 hebben alleen zin als ze ook van toepassing worden verklaard op vergunningsvrij bijbouwen, en als deze regel ook
daadwerkelijk getoetst wordt, zowel tijdens de vergunningsaanvraag
als bij latere bouw en vergunningsvrije uitbouw.
In het voorliggende bestemmingsplan is geen bepaling opgenomen
die ervoor zorgt, dat bewoners van eerdere bestemmingsplannen
wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Ik kan uit eigen ervaring spreken: ons verzoek om de ligging
van onze roodkavel een paar meter te verplaatsen is geweigerd,
omdat onze kavel niet aan het nieuwe bestemmingsplan voldoet.
Dat gaat straks gelden voor alle Oosterwolders die met een eerdere
versie van het bestemmingsplan zijn vergund. Zorg ervoor dat bestaande projecten bij wijzigingsverzoeken worden beoordeeld op
hun vergunde bestemmingsplan en niet op het nieuwe bestemmingsplan. Dan zet je bewoners klem. In de bespreking in de gemeenteraad van 1 juli 2020 heeft de wethouder voorgedaan alsof er
geen probleem zou zijn, maar die veronderstelling gaat alleen op
voor zo lang als een bestaande kavel met vergund gebouw geen
nieuwe aanvraag indient voor een vergunning of wijziging. Gewenst
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De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd
in artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan.
Dit kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd
de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen
van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is.
De verzoeker verwijst naar artikel 4. Als je Artikel 4 leest, zijn de
reeds vergunde initiatieven niet opgenomen in de definitie van Bestaand. En toekomstige aanpassingen zijn niet mogelijk, wanneer
de vergunde initiatieven in strijd zijn met de huidige ontwikkelregels.
De suggestie die in de toelichting 2.2. wordt gewekt wordt niet waargemaakt: “Nieuwe Situatie: De reeds vergunde initiatieven worden
toegevoegd aan de beheerregeling van het bestemmingsplan (Artikel 4 Bestaand), via de definitie van het begrip bestaand.” Gewenst
is dat in Artikel 4 expliciet staat, dat functies en gebruik van bestaande initiatieven, die vergund zijn onder oudere bestemmingsplannen, als bestaand worden aangemerkt. Dat is iets anders dan
wat bij artikel 4.1. staat: “De voor 'Bestaand' aangewezen gronden
zijn bestemd voor:” Immers, Oosterwolders hebben geen inzage in
wat als bestaand wordt aangewezen. Waar kunnen we dat vinden?
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. “Gebruik van de kavel dat
afwijkt van de in een omgevingsvergunning vastgelegde kavelsamenstelling wordt aangemerkt als strijdig gebruik en het is verboden
een in een omgevingsvergunning vastgelegde kavelsamenstelling
zonder vergunning te wijzigen.” Er wordt op geen enkele wijze benoemd hoe de procedure verloopt om wel een vergunning aan te
vragen om een kavelsamenstelling te wijzigen. En ook niet waaraan
die wordt getoetst, met name wanneer de vergunde kavelsamenstelling niet in overeenstemming is met het huidige bestemmingsplan maar wel met het oude plan of de WABO procedure waarmee
is vergund. Gewenst is dat de procedure voor aanvraag van wijziging van kavelsamenstelling wordt beschreven in het Bestemmingsplan. En dat deze procedure ook bruikbaar is voor initiatieven die
onder voorgaande bestemmingsplannen zijn vergund.
De verzoeker verwijst naar artikel 22.2. “Indien het gebruik, bedoeld
in het bepaalde van 22.2.a, na het tijdstip van het in werking treden
van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.” Dit betekent, dat als je langer dan een jaar doet over de
bouw, dat je plan aan het nieuwe bestemmingsplan moet worden
getoetst. Het is ook niet duidelijk welke criteria de gemeente hanteert om te beoordelen of een plan onderbroken wordt. Dat zet initiatieven klem, zonder redelijke mogelijkheden tot beroep. Als deze
regel blijft staan, dan is het noodzakelijk, dat de criteria voor toetsing
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Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik en bestaande bebouwing is
toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in artikel 1.20. Met de herziening is deze definitie aangepast/aangevuld met ’waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de terinzagelegging van
het ontwerp van dit plan en dat is of wordt vergund op basis van
die aanvraag’. Onder ‘bestaand’ vallen in ieder geval alle reeds
verleende omgevingsvergunningen. Het is dus niet nodig dit in artikel 4 als aparte categorie te regelen.

De kavelsamenstelling wordt op grond van artikel 13.6 vastgelegd
in een omgevingsvergunning. Indien de initiatiefnemer een andere
kavelsamenstelling wenst, zal dus een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De procedure daarvoor is opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en niet
in het bestemmingsplan. Een nieuwe aanvraag wordt getoetst aan
het geldende bestemmingsplan. Als niet wordt voldaan aan de regels van het bestemmingsplan kan de vergunning niet worden verleend. Wel kan buitenplans worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Het overgangsrecht is een wettelijke bepaling die in elk bestemmingsplan overgenomen moet worden en niet door de gemeente
kan worden aangepast. Deze regeling ziet op gebruik dat in strijd is
met het bestemmingsplan. Dit is dus niet van toepassing op reeds
verleende omgevingsvergunningen. Deze zijn immers op grond
van artikel 4.1 toegestaan in de herziening, ook als zij niet voldoen
aan de gewijzigde ontwikkelregels in artikel 13.
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van ‘onderbreken’ waterdicht worden gedefinieerd binnen geldende
wetgeving.
De verzoeker verwijst naar hoofdstuk 2. “Bij de vaststelling van het
Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016 waren er nog geen ontwikkelingen volgens het principe van Oosterwold gerealiseerd.
“(P.119) Dit is niet correct: er waren vòòr het bestemmingsplan al tal
van vergunningen verleend op basis van de Structuurvisie, vooruitlopend op het Bestemmingsplan, maar wel volgens de principes van
Oosterwold. Het gegeven dat deze eerder afgegeven vergunningen
niet 100% overeenkomen met het bestemmingsplan, toont ook dat
er een gebrek is aan een overgangsregeling. Dit leidt ertoe, dat alle
initiatieven van voor het bestemmingsplan niet aan het bestemmingsplan voldoen. Dat betekent dat iedere wijziging of vergunningsverzoek zal worden afgewezen omdat het plan niet past binnen
de huidige regels. Gewenst is dat een uitzonderingsregel wordt opgenomen in het bestemmingsplan, die regelt, dat bij aanvragen voor
wijzigingen die op zichzelf niet strijdig zijn met het nieuwste bestemmingsplan, de bestaande kavelindeling en andere vergunde aspecten van een initiatief (ontwikkelplan) niet worden getoetst aan het
nieuwe bestemmingsplan. Dit leidt er bijvoorbeeld toe, dat een revisieverzoek voor wijziging van de ligging van een roodkavel wordt
geweigerd, omdat een kavel meerdere roodkavels heeft, of een
roodkavel die smaller is dan 5 meter. Er zijn vele redenen te verwachten waarom bestaande kavels een nieuwe vergunning zullen
aanvragen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een schuurtje vòòr de
voorgevel van het hoofdgebouw. Het is zeer ongewenst, dat bij dergelijke vergunningsaanvragen het gehele ontwikkelplan opnieuw
wordt beoordeeld naar het nieuwe bestemmingsplan.
In het begin van dit hoofdstuk 2 staat te lezen: “De beheerregels zijn
van toepassing op het voortzetten van het bestaande legale gebruik
en de bestaande legale bebouwing zoals binnen het plangebied
aanwezig ten tijde van het vaststellen van het Chw bestemmingsplan Oosterwold.” Maar door de wijziging van het bestemmingsplan,
zijn de regels in dit hoofdstuk van toepassing op alle vergunningen,
die verleend zijn onder het oude bestemmingsplan, en vòòr het oude
bestemmingsplan (verlengde WABO procedure op basis van de
structuurvisie). Dit gaat niet alleen om bestaande boeren bedrijven,
maar ook om Oosterwold-initiatieven die onder voorgaande bestemmingsplannen zijn gerealiseerd. Gewenst is dat de regels van dit
hoofdstuk correct van toepassing zijn op alle Oosterwold initiatieven,
ook diegene die als combinatiekavel gedeeltelijk bestaan uit een
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De tekst in de toelichting in paragraaf 2.2 wordt gecorrigeerd, ook
in 2016 was reeds een beperkt aantal initiatieven vergund/gerealiseerd. Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun
vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld. Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst
getoetst aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen
ook de ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te
wijzigen, maar dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het
bestemmingsplan.

De tekst aan het begin van hoofdstuk 2 van de regels wordt gewijzigd. De zinsnede ‘zoals binnen het plangebied aanwezig ten tijde
van het vaststellen van het Chw bestemmingsplan Oosterwold’
wordt verwijderd. De beheerregels uit hoofdstuk 2 zijn immers ook
van toepassing op de bestaande initiatieven die sinds 2016 zijn
ontwikkeld.
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landbouwkavel. Of dat initiatieven die zijn vergund onder de voorlopers van het Oosterwold-bestemmingsplan zijn uitgezonderd van
deze regels.
De verzoeker verwijst naar artikel 3 en 3.2.3. Deze omschrijving
leent zich niet voor goede beoordeling in het geval een kavel wordt
toegestaan als combinatie van een landbouwkavel en een ander
type kavel. De verwijzingen in 3.2.3. naar de aanduiding ‘bedrijfswoning’ is onbruikbaar voor Oosterwold-initiatieven, omdat die aanduiding niet bestaat. Ook is de regel 3.2.3.b niet toepasbaar op Oosterwold-initiatieven. In de toelichting bij de wijzigingen van het bestemmingsplan staat het volgende te lezen: P. 119 “Daarnaast blijven op
deze percelen ook de ontwikkelregels van toepassing (Artikel 13
Ontwikkelregels)”. Dit betekent dat de vergunde situatie gehandhaafd kan blijven met dit bestemmingsplan, maar ook toekomstige
aanpassingen mogelijk blijven als wordt voldaan aan de ontwikkelregels zoals opgenomen in dit bestemmingsplan. Idem p.119:
“Nieuwe situatie In het bestemmingsplan is een vergunningplicht
toegevoegd voor wijzigingen in de kavelindeling. Daarnaast zijn de
regels rondom de kavelindeling aangepast aan de nieuwste inzichten. Zo mogen nu paden op de kavel gerealiseerd worden, ook in
het deel van de stadslandbouw.” De crux van deze formulering is
dat hier wordt bevestigd, dat nieuwe aanpassingen alleen mogelijk
zijn als wordt voldaan aan de regels van dit nieuwe bestemmingsplan. Maar dat gaat dus niet op voor veel initiatieven die gebouwd
zijn onder het oude bestemmingsplan. Gaat de vergunningstoetser
bij een aanvraag voor wijziging van de kavelindeling ook de hoeveelheid BVO opnieuw berekenen op basis van de nieuwe regels?
Zienswijze: Gewenst is dat vergunde projecten onder de hun eigen
vergunde voorwaarden mogen ontwikkelen. Dat kan door uitzonderingsbepalingen op te nemen, die het nieuwe, gewijzigde bestemmingsplan alleen op echt nieuwe initiatieven van toepassing verklaren, en toestaan dat wijzigingen aan vergunde projecten worden beoordeeld op hun (toenmalige) ontwikkelregels.
Naar aanleiding van een voorstel van Leefbaar Almere is een voorstel voor een Oplossingenkamer besproken in de Gemeenteraad
van 1 juli 2021. Hoewel dit niet in het bestemmingsplan staat wil ik
graag hierover een toelichting geven. In de bespreking in de gemeenteraad leek het alsof het alleen zou gaan om bemiddeling bij
conflicten tussen buren. Dat kan zeker spelen, maar de werkelijkheid leert dat de meeste problemen raken aan samenwerking tus-
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De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
Het betreft een bestemming ‘Agrarisch’ die voorziet in een bestemmingsregeling voor een bestaande situatie zoals die al aanwezig
was ten tijde van de vaststelling van het Chw bestemmingsplan
Oosterwold in 2016. Als een ontwikkeling plaatsvindt volgens de
spelregels van Oosterwold treedt artikel 13 in werking en zijn de
regels van artikel 3 niet langer relevant. ‘Oosterwold’-initiatieven
die de afgelopen jaren zijn vergund, vallen onder artikel 4 en zij
kunnen daarnaast ook nog ontwikkelen conform de (nieuwe) eisen
van artikel 13.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het
bestemmingsplan. Het proces van organisatie en besluitvorming
van governance en participatie leg je niet vast in een bestemmingsplan. In opdracht van de gemeenteraad is de uitvoering hiervan belegd bij de gebiedsorganisatie. In de loop van 2021 zijn verkennende gesprekken gestart over de aansturing van de gebiedsorganisatie en de rol van de betrokken overheden en bewoners.
Daarbij houdt de gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek
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sen bewoners en een overheid (gemeente, gebiedsorganisatie, Waterschap, provincie) of bv. nutsbedrijven. En daarom is betrokkenheid van de gemeente bij het oplossen van deze zaken gewenst en
vereist. Zoals de toelichting door Leefbaar Almere terecht benadrukte gaat het niet alleen over het faciliteren van een ruimte en het
bij elkaar brengen van relevante mensen. Het gaat ook over de beschikbaarheid van mensen en het tijdig oplossen van problemen.
Dus het voorstel behelst ook een poging tot het oplossen van capaciteitsproblemen in de gebiedsorganisatie of bij de gemeente, die in
de afhandeling van problemen of geschillen tot vertragingen leiden.
Op de bespreking heeft de Wethouder toegelicht dat er al een wijkregisseur zou zijn die deze taak uitvoert. Dit moet ik tegenspreken.
Er is wel een gebiedsmanager maar die heeft een zware functie,
waardoor hij niet beschikbaar is voor de bemiddelende en organiserende taken die voorzien zijn in de Oplossingenkamer. Waar Leefbaar Almere pleitte voor een Wijkregisseur, wordt de wijkregisseur
bedoeld zoals die ook in andere wijken van Almere actief is. Iemand
die permanent tijd krijgt toegewezen om in de wijk aanwezig en aanspreekbaar te zijn. Ten overvloede wijs ik erop dat dit mede een
oplossing is voor het vele malen eerder geconstateerde capaciteitsprobleem bij de ambtelijke bezetting van het gebiedsteam en stedelijk beheer, waardoor communicatie, responstijd, zorgvuldigheid en
tijdigheid van besluiten en maatregelen nagestreefd kunnen worden. Kort samengevat is gewenst, dat er een gelegenheid wordt geboden door de gemeente om problemen, vooral op het grensvlak
tussen overheden en bewoners bespreekbaar zijn en worden opgelost, zonder bureaucratie, en zonder nadruk op handhaving, boete
maar gericht op mogelijkheden, wensen, zelforganisatie en kwaliteit
van Oosterwold.
Het allereerste principe van Oosterwold is dat Oosterwolders Oosterwold maken. Maar in de Governance van Oosterwold, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Oosterwold, en in de
praktijk uitgevoerd in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold, krijgen bewoners geen inbreng. Dit leidt ertoe dat bewoners te laat geïnformeerd worden over veranderingen in beleid, en niet proactief kunnen meewerken aan beleid en beleidsvoorbereiding. Voorstel: leg in
het bestemmingsplan vast, dat, en op welke wijze bewoners en initiatiefnemers van Oosterwold kunnen meebesturen in Oosterwold.
Wanneer de raad Governance van Oosterwold bespreekt, is het van
groot belang dat die bespreking zich niet beperkt tot de vraag welke
overheid waarover gaat. Maar betrek ook bewoners, niet alleen om

Reactie van de gemeente
naar de samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de
ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold en een groep
van andere bewoners over de rol en positie van bewoners.

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook in beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Het proces van organisatie en besluitvorming van
governance en participatie leg je niet vast in een bestemmings-
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Reactie
inspraak te geven maar om bewoners een volwaardige plek te geven in Governance van Oosterwold. Organisch ontwikkelen betekent ook dat bewoners meebesturen in Oosterwold. De inbreng van
Oosterwolders is samen te vatten in vier regels: 1. Geef Oosterwolders inspraak voordat beslissingen genomen worden 2. Geef Oosterwolders alle informatie voordat beslissingen worden genomen. 3.
Zadel Oosterwolders niet op met risico’s waarover ze geen zeggenschap krijgen. 4. Laten de betrokken overheden in alle gevallen toelichten wat de inbreng is geweest van Oosterwolders en wat zij met
deze inbreng hebben gedaan. Inspraak en meebesturen begint met
adequaat informeren. Dat is nog steeds allerminst vanzelfsprekend.
Het is een verbetering dat de agenda en besluiten van het Bestuurlijk Overleg tegenwoordig worden gepubliceerd, maar nog steeds
kunnen bewoners onderzoeks- en adviesrapporten niet inzien voordat die door het Bestuurlijk Overleg Oosterwold zijn vastgesteld, en
dat is te laat voor inspraak en invloed op de adviezen. Gewenst is
dat bewoners bij alle onderzoeken en adviezen, voor het vaststellen
van de adviezen inspraak kunnen hebben, en daarmee het BOO
kunnen adviseren. Benoem ook de roze olifant in de organisatie: De
Capaciteit van de gebiedsorganisatie is gewoon verreweg onvoldoende om lopende zaken zorgvuldig en tijdig af te wikkelen. De
gebiedsorganisatie verschuilt zich achter een wachtlijst voor aanmelding, maar dat is niet organisch ontwikkelen. De gebiedsorganisatie heeft met de wachtlijst zelf de schaarste veroorzaakt, die mede
leidt tot de oplopende grondprijs, waardoor mensen op die wachtlijst
meer moeten betalen of van hun project moeten afzien. En bij Governance hoort ook communicatie: kan de gebiedsorganisatie een
SLA (service level agreement) opnemen in de werkwijze van de gebiedsorganisatie? En een volwaardige klachtenprocedure. Bij Governance hoort niet alleen een risicoanalyse die u jaarlijks van de
gebiedsorganisatie krijgt: risico’s voor de gemeente. Wat te denken
van risico’s voor bewoners? De gemeente dekt haar eigen risico’s
in met allerlei juridische bepalingen, die weinig rekening houden met
risico’s van bewoners. Misschien zou het een idee zijn dat de Rekenkamer zich eens hierover buigt en adviseert voordat we deze
Governance vastleggen. Voorstel: om in de jaarrapportage Oosterwold ieder jaar ook een risicoanalyse voor initiatiefnemers en bewoners toe te voegen.

2. 1.

Zienswijze 2

Reactie van de gemeente
plan. In opdracht van de gemeenteraad is de uitvoering hiervan belegd bij de gebiedsorganisatie. In de loop van 2021 zijn verkennende gesprekken gestart over de aansturing van de gebiedsorganisatie en de rol van de betrokken overheden en bewoners. Daarbij
houdt de gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek naar de
samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold en een groep van andere bewoners over de rol en positie van bewoners.
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2.2

2.3

Reactie
Verzoeker geeft aan dat in artikel 1.71 aan het begrip stadslandbouw de volgende zin wordt toegevoegd: “Ten minste 80% van het
grondgebruik dient betrekking te hebben op het voortbrengen van
agrarische voedselproducten in een voor de agrarische productie
reële dichtheid en productiecyclus”. Stadslandbouw kan je niet op
een lijn stellen met professionele landbouw. Ten eerste zijn de
stadslandbouwers goedwillende vaak beginnende amateurs die leren door te doen met vallen en opstaan. Dat is een heel andere insteek dan de professionele landbouwer die er zijn brood mee verdient. Ten tweede is de variatie aan producten die geteeld worden
heel groot omdat men primair voor het eigen gebruik teelt. In de professionele en traditionele landbouw wordt vaak grootschalig een enkel product geteeld. Ten derde is het goed te benadrukken dat de
ecologische vormen van landbouw biologisch, permacultuur, het
werken met bloemen voor insecten regulering, voedselbossen een
lange adem nodig hebben en op gespannen voet staan met de dichtheid en productiecyclus van de traditionele landbouw.
De roodkavelbank is op zich niet nieuw. Initiatiefnemers gelegen
langs de Eemvallei konden al roodkavel bijkopen vanuit het overschot van Staatsbosbeheer. Nu kan iedereen rood kavel overnemen
vanuit de Eemvallei. Ruimtelijke consequentie hiervan is dat er
plaatselijk een groter verschil in bebouwingsdichtheid zal kunnen
ontstaan. Maar gezien de prijs van dit roodkavel zal dit in de praktijk
wel meevallen. Tekstueel is echter niet eenduidig of dit recht betrekking heeft op één andere kavel of meer kavels.

Verzoeker geeft aan dat er ook een uitwisselmogelijkheid opgenomen zou moeten worden voor water, publieke ruimte (openbaar
groen en doorwaadbare zones) en stadslandbouw. Er is dringend
behoefte aan deze vorm van ‘clustering’.

Reactie van de gemeente
Deze regeling is met de herziening niet aangepast. Stadslandbouw
is een belangrijk principe binnen Oosterwold. Oosterwold is niet beoogd als een reguliere woonwijk, met woningen en ruime tuinen. De
(kleinschalige) agrarische functie met voedselproductie in de vorm
van stadslandbouw, gemengd met wonen is een ambitie die bij Oosterwold hoort en nagestreefd wordt. Het bestemmingsplan biedt dan
ook regels die waarborgen dat daadwerkelijk sprake is van stadslandbouw. De aangehaalde regels voorzien daarin en de andere genoemde functies binnen stadslandbouw dienen ten alle tijden ondergeschikt te zijn aan de hoofdfunctie van de stadslandbouw: agrarische voedselproductie. De regel is overigens helder geformuleerd,
zodat van rechtsonzekerheid of willekeur geen sprake is.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.
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Reactie
Ten aanzien van dergelijke clustering ontbreken de financieel-technische instrumenten en de spelregels. Tegen welke (meer)prijs
wordt dat mogelijk? Er moet worden nagedacht over maximering
van de oppervlakte roodkavel en wellicht ook stadslandbouw per kavel.

2.5

Het is verstandig de roodbank nu uit het ontwerp te tillen en eerst
voor alle ‘clustermogelijkheden’ de nodige randvoorwaarden vast te
stellen en het geheel op te nemen in een (spoedige) volgende herziening.

2.6

Verandering gebruik buitenranden van “openbaar toegankelijk voor
fietsers en voetgangers” naar “doorwaadbaar”. De definitie van
doorwaadbaar is nu wel opgenomen (1.30) en hierin staat dat de
zone toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Dit betekent dat
er nu ook bromfietsen, tractoren en dergelijke over de buitenranden
mogen rijden. Hier zullen veel bewoners niet blij mee zijn. Bestaande wandelpaden en bruggetjes die zijn aangelegd in de buitenranden zijn niet geschikt om het gewicht van een tractor te dragen.

Reactie van de gemeente
Het is aan initiatiefnemers onderling om hier afspraken over te maken. Zij kunnen een gezamenlijke vergunningaanvraag indienen en
daarbij verzoeken de afwijkbevoegdheid van artikel l13.6.3 en/of
13.6.4 te gebruiken. Als voldaan wordt aan de voorwaarden, kan de
gemeente deze vergunning verlenen. In Oosterwold is er geen maximale kavelgrootte, de spelregels zijn ‘schaalbaar’.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
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Reactie
Om hoge plafonds te vermijden heeft men de rekenmethode voor
het bepalen van de bruto vloeroppervlakte aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. Argument is om hoge gebouwen tegen
te gaan. Het is een beetje raar. Wat wil je hier nu mee sturen? Een
soort welstandstoetsing via een achterdeurtje? Het voordeel voor
bewoners is nu wel dat alles onder de grond, niet meer meetelt als
vloeroppervlakte.

2.8

De verplichting om het waterpercentage aan te laten sluiten op het
ontwerp van je buren zal het in het praktijk veel lastiger maken om
een kavel te ontwerpen. Het zal ook slecht zijn voor de leefbaarheid
en natuurontwikkeling in Oosterwold. In plaats van solitaire diepe
waterbergingen met waterleven zullen er nu langgerekte droogstaande greppels gerealiseerd gaan worden. De noodzaak van aaneengeslotenheid wordt in feite niet beargumenteerd. Afvoeren is
strijdig met trits vasthouden – bergen – afvoeren. In gebieden met
riool is afvoer niet eens meer nodig. In het gebied 1A wordt overwegend geloosd op de bodem en ontbreekt daardoor eveneens de
noodzaak. Het eigenlijke probleem, het ontbreken van een watersysteem in Oosterwold zal er niet mee worden opgelost. Dit is iets
wat door de gemeente / gebiedsregie gerealiseerd dient te worden.
Zoals nu ook de hoofdkavelwegen door gebiedsregie worden aangelegd. Een robuust watersysteem, zoals die ook in reguliere wijken
in Almere wordt aangelegd bestaat uit watervoerende tochten van
minimaal 15 meter breed. Met deze groottes komt geen enkele initiatiefnemer uit met zijn percentages. Een tweede aspect van het werkelijke probleem is verdroging en inklinken van de grond. Het verdient dan ook aanbeveling om de grondwaterstand te verhogen in
het plangebied.
In de praktijk treden bij veel initiatieven afwijkingen op van het oorspronkelijk vergunde ontwikkelplan, meestal met goede redenen.
De gemeente en de gebiedsorganisatie nodigen bewoners uit om
met een revisieverzoek e.e.a. in overeenstemming te brengen. De

2.9

Reactie van de gemeente
In Oosterwold is ruimte voor hoge gebouwen, maar de intentie van
de regeling (FAR) is dat hoe hoger het gebouw, hoe groter de kavel is. In de praktijk kwamen situaties voor waarbij een gebouw
met een hoge verdiepingsvloer werd aangevraagd, die als één
bouwlaag telt Later zou daar een verdiepingsvloer ingemaakt kunnen worden, De intentie is om oneigenlijk gebruik te voorkomen.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.

Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
32

Nr.

2.10

2.11

Reactie
beoogde herziening van het bestemmingsplan leidt er wellicht toe
dat sommige revisies conflicteren met het nieuwe bestemmingsplan
als dat eenmaal van kracht is. Dat kan leiden tot gedogen van ‘illegale’ situaties of tot de noodzaak de bestaande situatie geheel of
gedeeltelijk in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijk
vergunde ontwikkelplan. Dat laatste met planschade tot gevolg.
De supermarktargumentatie is discutabel omdat vanuit Hout wordt
geredeneerd i.p.v. Planontwikkeling Oosterwold inclusief het Zeewoldse deel. Een visie vanuit de Planontwikkeling ontbreekt.

Informeel hebben bewoners via het Platform Oosterwold onder
meer twee punten ingebracht die erg leven onder de bewoners. 1.
het plaatsen van dieren(nacht)verblijven en kassen op landbouwkavel en 2. afwijken van de doorwaadbare-zone-plicht bij kleine kavels.
Deze punten zijn niet meegenomen in de herziening. Zeker voor het
eerste punt was er tijd genoeg gelet op het feit dat dit al jaren speelt.
Het tweede punt was wellicht ingewikkelder geweest, maar kan worden meegenomen in een volgende herziening bij het onderwerp
‘clustering’.

Reactie van de gemeente
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
In Oosterwold zijn inmiddels diverse initiatieven voor detailhandel in
levensmiddelen en grotere supermarkten ontwikkeld. In lijn met het
detailhandelsbeleid wil de gemeente voorkomen dat de supermarkten in Oosterwold ten koste gaan van de voorzieningenstructuur in
de andere wijken van Almere. Met de herziening worden nieuwe supermarkten in de ontwikkelregels beperkt. Voor de definitie van supermarkten is aangesloten bij de definitie in de Detailhandelsvisie
Almere 2020. Er blijft ruimte voor kleinere initiatieven (tot 500 m2),
ook als deze betrekking hebben op levensmiddelen en dagelijkse
boodschappen. Grotere initiatieven zijn, binnen dit bestemmingsplan, alleen toegestaan op de specifiek aangewezen gronden. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen om (buitenplans)
af te wijken van dit bestemmingsplan.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Het afwijken van de eis voor een doorwaadbare zone is in beginsel
niet gewenst. De doorwaadbare zone is kenmerkend voor Oosterwold en vormt de publieke ruimte, met openbaar toegankelijk groen.
Bovendien kunnen dankzij deze zone voetgangers en fietsers zich
vrij door het gebied bewegen. Wel zijn de mogelijkheden voor invulling van de doorwaadbare zone verruimd met de herziening. Daarnaast is naar aanleiding van de zienswijzen de herziening aangepast waarbij voor kleine kavels een afwijkingsbevoegdheid aan het
plan wordt toegevoegd. Deze bevoegdheid geeft voor kavels tot 400
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2.12

Wederom werd het concept van de herziening niet voorgelegd aan
bewoners. Alleen in een ambtelijk overleg werd aan vertegenwoordigers van het Platform Oosterwold enkele voorgenomen herzieningsonderwerpen gepresenteerd. Bij deze gelegenheid werd door
het Platform onderwerpen aangedragen die nodig om herziening
vragen, zoals hiervoor al genoemd. Deze werden niet gehonoreerd.
Daarnaast heeft het Platform al zeer geruime tijd aangedrongen op
een het ontwikkelen van randvoorwaarden en instrumentarium voor
‘clustering’ omdat die noodzaak zich al heel lang aandient. Ook dit
is tot op heden niet gehonoreerd. Daarmee is een goede kans gemist om er een meer gezamenlijk plan van te maken dat recht doet
aan het beginsel dat in Oosterwold bewoners de wijk maken (in samenwerking met de betrokken overheden).

Reactie van de gemeente
m2 de mogelijkheid om -onder voorwaarden- af te wijken van de vereisten dat de buitenranden 2 meter breed openbaar toegankelijk
moeten zijn en ook van het minimaal vereiste percentage ‘groenverspreid’. Dit biedt de mogelijkheid om, als aan de voorwaarden
wordt voldaan, het openbaar toegankelijke gebied geclusterd op de
eigen kavel of op een separaat kavel nabij de eigen kavel te realiseren.
Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
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3.
3.1

Zienswijze 3
In de definitie van het bouwveld is er een minimale breedte van 5
meter toegevoegd. Is onnodig en een minimum breedte kan worden
aangehouden van 3 meter. Indien initiatieven in de toekomst een
vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan wordt deze
mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag ziet verzoeker R003
dat deze eis komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3 meter. Zie ook
“overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve van
stadslandbouw”.

3.2

De definitie van het peil is erg arbitrair en kan voor heel veel verwarring zorgen. Kavelwegen verschillen in hoogte en de grond zakt na
een tijd. De nieuwe definitie zorgt voor een oneerlijke berekening
van BVO indien er op een terp gebouwd wordt. De nieuwe berekening levert planschade op voor diverse initiatieven. Deze nieuwe definitie laat veel dingen open: Wat is de hoogte van de kruin als de
kavelweg op verschillende plekken hoger of lager is en stimuleert
het creëren van kelders en bouwwerken lager dan 1.80 meter, die
niet meer in de BVO worden gerekend en wellicht ook dat kavelwegen door kavelwegverenigingen in de toekomst hoger worden aangelegd om het peil zo hoog mogelijk te zetten en de BVO zo gunstig

Reactie van de gemeente
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing (in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene)
ruimte rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is
opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel
voor de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft
met het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een
verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is
van een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reele bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang
van 5 meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm
van de roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering
van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een
smaller gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5
meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en
bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend
bij de initiatiefnemers en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
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Reactie
mogelijk te zetten voor de omringende kavels. Verzoeker R003 ziet
graag dat de landelijke regels van BVO aangehouden blijven (NEN
2580), die volgens de verzoeker heel correct gekaderd is.

3.3

Bij de definitie van een doorwaardbare zone wordt aangegeven dat
de doorwaadbare zone ruimte zou moeten bieden voor langzaam
verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en
bromfietsen onder vallen. Deze toevoeging lijkt verzoeker R003 niet
gewenst. Graag ziet de verzoeker een wijziging waarin initiatieven
zelf onderling bepalen voor welk type vervoer de doorwaadbare
zone geschikt wordt gemaakt. Zie ook “13.7b”.

3.4

De wijziging in artikel 1.76 lijkt te impliceren dat (bovengrondse)
nutsvoorzieningen onder verharding/infra komen te vallen. In het
verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd
de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een
bestemming die prima past bij het gebruik van deze strook zodra
nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan het groene karakter
van Oosterwold. Graag ziet verzoeker R003 de toevoeging gewijzigd in “en eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen” zodat andere bestemmingen mogelijk blijven.

3.5

Verzoeker R003 wil nadere toelichting op het weghalen van waterberging uit de definitie van water. Dit zou mogelijk consequenties
hebben dat waterberging wat als water werd aangemerkt opeens
niet meer voldoet als percentage water bij toetsing van de nieuwe
regels.

Reactie van de gemeente
Overigens wordt als gevolg van zienswijzen de wijze waarop het
bruto vloeroppervlak wordt berekend gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp herziening. Daarbij wordt de NEN 2580 aangehouden, met
een aanvulling voor bijzonder hoge bouwlagen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Om deze reden is waterberging uit
de definitie van water gehaald, omdat daarmee het doorgaande watersysteem gerealiseerd wordt. Als waterberging in de vorm van een
watergang wordt gerealiseerd, telt deze uiteraard wel mee als water.
De herziening geldt alleen voor nieuwe vergunningaanvragen en
niet voor bestaande reeds vergunde initiatieven. Die vallen onder de
bestemming ‘Bestaand’ in artikel 4.
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3.7

Reactie
De toevoeging “het is verboden een in een omgevingsvergunning
vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” aan
de definitie van kavelsamenstelling is niet duidelijk genoeg. Nieuwe
ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend
inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het
ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort mijns inziens
bij de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging
een vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er
zou voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door
te geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat). Graag ziet verzoeker R003 de volgende wijziging en toevoeging, of iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel dat
afwijkt van de gestelde normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en is verboden om zonder vergunning te wijzigen.”. “Een
in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag
2 keer zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat
de minimale en maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht
worden gehouden of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning
indien er uitruil van samenstellingen heeft plaatsgevonden.”
Alhoewel de roodbank voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorziet verzoeker R003 een aantal problemen. a)
Het roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische
plaatsen) worden geconcentreerd in andere delen van Oosterwold.
Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening” van delen van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene karakter van het gebied. Het
zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen initiatieven.
b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door een enkele
partij waardoor er geen mogelijkheden meer zijn voor andere initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote “versteende” gebieden binnen Oosterwold ontstaan. Verzoeker R003 zou graag zien dat er per
initiatief een maximum wordt gesteld aan extra roodkavel wat via de
roodbank verworven kan worden.

Reactie van de gemeente
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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3.9

3.10

3.11

Reactie
Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Deels is dat gewenst, immers kunnen buren deze ruimte gezamenlijk inrichten zoals zij dat als prettig ervaren. Er is echter discussie over breedte van paden, beplanting, en of er überhaupt langs
elke rand een doorwaadbare zone nodig is. Aangezien er nu een
pilot loopt in een deel van Oosterwold zou het volgens verzoeker
R003 goed zijn om flexibiliteit in te bouwen in het bestemmingsplan.
Bijvoorbeeld door een uitzondering op te nemen waarin staat dat er
in overleg met aangrenzende initiatieven afgeweken kan worden
van de inrichting van de doorwaadbare zone. Indien aangrenzende
initiatieven er onderling niet uit komen zou er altijd nog op een minimale eis voor doorwaadbare zone teruggevallen kunnen worden,
zoals een voetpad.
De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig
een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een
wens om in die perioden juist zoveel mogelijk water op te slaan op
de kavel. Mijns inziens is het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan moet sluiten op een berging van de buren.
Verzoeker R003 verwijst hierbij naar artikel 13.7 lid f van Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening.
Verzoeker R003 vindt de volgende zinsnede verwarrend: “Aansluiting van roodkavel op verharding/infra is minimaal 2,5m.” (Artikel
13.7 lid i). Elders wordt een minimale breedte van het roodkavel
(daar wordt het bouwvlak genoemd) van 5 meter geëist.

In artikel 13.12.3 lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk om koude bakken (een lage kas)
of een konijnenhok te realiseren. In Oosterwold houdt men kippen,
schapen, e.d. en deze dieren hebben een hoger verblijf nodig dan
een halve meter. Tevens worden er kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel van deze bouwwerken is het niet
gewenst, of zelfs onpraktisch, dat deze dichtbij woningen staan.

Reactie van de gemeente
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
fiets- en voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn
maar laat veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft
zeker niet over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd worden. Met
de herziening worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken
in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van
de komende tijd kunnen aanleiding vormen voor een bijstelling van
de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer
een (buitenplanse) afwijking vragen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
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3.12

3.13

3.14

Reactie
Graag ziet verzoeker R003 dat de eis van 0.5m hoogte veranderd
wordt in 2,5 meter. Wel is het verstandig om een maximaal percentage van de BVO die geplaatst mag worden buiten de roodkavel op
te nemen, e.g. 8-10%
Verzoeker R003 ziet geen reden waarom catering bij de lijst in artikel
16.1 lid e moet komen, het is een prima manier om de stadlandbouw
uit het gebied te verhandelen. Graag ziet verzoeker R003 dat “catering” verwijderd wordt van de lijst.

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje voor
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of

Reactie van de gemeente
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Het uitsluiten van catering als beroep aan huis was reeds in het Chw
bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 opgenomen. De herziening
is op dit punt niet gewijzigd. De regeling sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Overigens is vestiging van een horecabedrijf binnen Oosterwold zeker mogelijk. Dit is
opgenomen als commerciële voorziening. Alleen past dit niet binnen
de regeling van beroep aan huis.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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3.15

4.
4.1

Reactie
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,
anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat
waarschijnlijk ook over vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar
een onleefbare situatie, zonder dat er veranderingen mogelijk zijn
omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in
het bestemmingsplan ruimte voor voorzieningen (sport, trapveldjes,
markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor
hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook
in andere wijken van Almere als uitgangspunt worden genomen.
Zienswijze 4
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Bijna alle Oosterwolders hebben voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA3b, dit hebben zij te goeder trouw
en op aansturing van de gemeente gedaan. In de afgelopen periode
is de gemeente en het waterschap steeds meer gaan aansturen op
een aansluiting op het riool. Deze mogelijke aanpassing vraagt
nogal wat van de bewoners; Nieuwe investeringen, onduidelijkheid
over wie verantwoordelijk is, ontbreken van een juridisch kader
m.b.t. aansluiten over grond van je buren en wie gaat dit organiseren
en onderhouden. Het is zeer de vraag of deze taak door bewoners

Reactie van de gemeente

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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moet worden vervuld, de infrastructuur rondom riolering wordt in de
rest van Nederland door de overheid of netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment krijgen bewoners, na een negatief meetresultaat op hun IBA, 2 jaar de tijd om dit op te lossen, anders worden zij
verplicht aan te sluiten op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Er ontbreekt echter nog steeds een kader over
hoe dit dan in de praktijk uitgevoerd zou moeten worden. Middels
deze zienswijze pleit de verzoeker voor: 1. Een langere periode.
Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, nog 10 jaar
de tijd om te slagen. De periode nu is te kort voor bewoners en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. Daarnaast
biedt dit ook tijd en ruimte om tot een gedegen, binnen het gebied
passende, aanpak te komen. 2. Maak de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. 3.
Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg van het riool.
Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing en
onderhoud. Zoals elders in Almere en in Nederland ook gebruikelijk
is.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Er is duidelijk
aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Het pad is begaanbaar. Iedere andere toevoeging
door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold.
Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid.
Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden, mits buren hierover overeenstemming bereiken. In andere delen van Nederland worden dit soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar
verantwoordelijk voor is.

Reactie van de gemeente

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
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In het bestemmingsplan is niet voorzien in het feit dat bestaande
initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels zal bij het
indienen van een wijziging t.o.v. het ontwikkelplan of bij aanvraag
van een nieuwe vergunning, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan.
Omdat er tal van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening
van bruto vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot
wijziging van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot
een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan
de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk dat een nieuw wijzigingsverzoek voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is
ongewenst dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels waarop het betreffende initiatief vergund is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
een Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in
Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de
meeste ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in het bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk
ook over vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen
plaats wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie, zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden
allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor voorzieningen (sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Zienswijze 5
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Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het
bouwveld volgens de verzoeker niets toevoegt aan het bestemmingsplan en verwijderd kan worden. Als met bouwveld de footprint
van het gebouw wordt bedoeld kan de verzoeker zich daar wel een
voorstelling bij maken, maar daar stelt het bestemmingsplan geen
eisen aan. Wat betreft de breedte van 5 meter die wordt benoemd
is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing
van organische vormen. Verzoek deze eis te laten vervallen of in
ieder geval te verkleinen.

5.2

De omschreven definitie 'bruto vloeroppervlak' is niet volledig en is
op vele mogelijke manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie
geven tijdens een vergunningstraject en deze vertragen wat voor
niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend
Nederland; in dit specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet
van deze NEN2580 af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

Reactie van de gemeente
Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
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5.3

In de definitie voor "doorwaadbare zone' wordt aangegeven dat
deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet
wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijd
is momenteel 99% van deze zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers. Verzoek de term 'langzaam verkeer' te vervangen door voetgangers.

5.4

Buiten dat de hoogte van de kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet altijd bekend is en het benodigde peil
dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in
moeten zijn om zelf het peil te bepalen. Dat de gemeente een advies
geeft tov NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het
niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld
in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

5.5

Artikel 13.4.1 en artikel 13.4.2 maken het mogelijk om op termijn in
de reservering voor de Stichtse lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Als bewoner/eigenaar
van een kavel en onroerend goed aangrenzend aan de reservering
voor Stichtse lijn kan dit grote gevolgen hebben voor het uitzicht van
de verzoeker, woongenot, verkeersafwikkeling en waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Dit is namelijk
iets waar de verzoeker tijdens de koop van de grond en ontwerp van
de woning geen rekening mee heeft kunnen houden. Verzoek deze
artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing kan plaatsvinden
in deze reservering.

Reactie van de gemeente
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
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5.6

Met artikel 13.6 zal er bij elke wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden,
wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraagt de verzoeker
zich sterk af of een omgevingsvergunning wel bedoeld is voor het
vastleggen van een kavelindeling, dit deden we tot nu toe ook altijd
in het ontwikkelplan. Naar het idee van de verzoeker moet de kavelindeling niet vastgelegd worden in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied
kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen
in Oosterwold. In een extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou
een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische
plek op veld I elders in Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5
lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in 't Groene Wold kunnen
realiseren. Dit is niet wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening
mee hebben kunnen houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat
uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft
al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4.
moet komen te vervallen.

5.7

5.8

In lid f van artikel 13.7 wordt aangeven dat water aansluit en doorgang biedt aan water in aansluitende kavels. Graag hieraan toevoegen dat het 'open' water dan ook een bepaalde diepte heeft; bijvoorbeeld 1 meter onder het gemiddeld grondwaterniveau. Dit voorkomt

Reactie van de gemeente
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
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stilstaand water en voorkomt overlast. Tussen dit 'open water' kan
men natuurlijk ook met een zinker werken, waardoor de overige percentages ook nog behaald kunnen worden op een kavel.
Het ontgaat de verzoeker aan de beredenatie dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% bvo geen hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50% bvo wel. Daarnaast kan
een bedrijf tot 33% bvo vele malen groter zijn op het ene kavel dan
een bedrijf tot 50% bvo op het andere kavel. Het lijkt de verzoeker
goed om lid a en b van 16.1.1. toe te voegen aan 16.1.

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro's geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. De
verzoeker pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat
elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de
nutsbedrijven (Lianderen Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden
voor de aanleg van het riool. Dan is er een aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook
gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
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maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
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voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.
Ontbreken van een deugdelijke overgangsregeling voor bestaande
initiatieven. Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal
bij het indienen van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de
omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is
in het geval van de verzoeker na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap dat op termijn de gewijzigde kavelindeling verstuurd mag worden naar gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht al deels gewijzigd. De verzoeker is voornemens om deze gewijzigde kavelindeling eind dit jaar
naar gebiedsregie Oosterwold te sturen o.b.v. de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit niet meer mag loopt de verzoeker
tegen de nieuwe regels van minimaal 5 meter breed bouwveld en
water dat aansluit en doorgang biedt aan water in aansluitende kavels aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Omdat het roodkavel en
de waterberging in vorm en positie zijn gewijzigd kan de verzoeker
niet aan de oude kavelindeling voldoen en ook niet aan de nieuwe
regels in het bestemmingsplan. Buiten de kavelindeling zijn er tal
van regels veranderd (bijvoorbeeld de berekening van bruto vloeroppervlakte) en dit zal betekenen dat ieder verzoek tot wijziging van
een vergunning, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de
oude regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of
een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek
of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer
voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te
maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is.
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voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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Zienswijze 6
In artikel 1.24 wordt een minimale breedte van 5 meter aangehouden om reële mogelijkheden te bieden voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voor bouwwerken kan
de verzoeker zich een minimale breedte van 5 meter voorstellen.
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde echter niet. Hier vallen
lantaarnpalen, brievenbussen, vlaggenmasten, roofvogelpalen, en
dergelijke objecten onder. Ook schuurtjes voor bijvoorbeeld tuingereedschap zijn zelden 5 meter bij 5 meter. Een breedte van 2,5 meter beter genoeg mogelijkheden voor een schuurtje. Tevens is het
roodkavel bedoeld voor ontsluiting, paden en verharding. Deze eis
is dan ook een onnodige beperking in de vrijheid van indelen van
het woonerf. De verzoeker stelt dan ook voor om de minimale
breedte op 2,5 meter te houden, gelijk de minimale breedte die in
artikel 13.7 wordt aangehouden voor het roodkavel bij aansluiting op
infra. Hierdoor wordt het bestemmingsplan ook consistent in zijn bepalingen voor het roodkavel.

6.2

In vrijwel alle gemeenten wordt de BVO bepaald aan de werkelijk
gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de
NEN-norm 2580. De door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische
hoogtes, is een methode om de inhoud van een gebouw te bepalen,
niet de oppervlakte. Daarbij gebruikt u, in uw rekenmethode als referentie 30 cm boven de kruin van de weg waar de kavel op aansluit.
De hoogte van de kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het
indienen van een ontwikkelplan, of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit werkt straks erg belemmerend in het proces
van ontwikkelen en bouwen. De vaststelling van de grondprijs middels de residuele methode die u gebruikt, en ook de waarde van de
woning is sterk afhankelijk van de mogelijk te realiseren hoeveelheid
BVO. Door een eigen rekenmethode te hanteren, die in de praktijk
waarden oplevert afhankelijk van de vorm van de woning, de hoogte
van de begane grond vloer, ontstaat een veel lagere of veel hogere
waarde t.o.v. de standaardmethode. Dit geeft problemen bij bijvoorbeeld het bepalen van de WOZ-waarde. De referentiewoningen die
hiervoor gebruikt worden kunnen wel eens aan de andere kant van
de balans uitkomen in uw BVO-berekening dan de waarde bepaald
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Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
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door de taxateur of makelaar. Deze beroepsgroep is voor het bepalen van de BVO gebonden aan de meetmethode van de NEN2580,
of in ieder geval een daarvan afgeleide methode. Ook bij verzekeringen, subsidies voor energiebesparende maatregelingen, etc.
wordt vaak de BVO meegenomen als factor. Hierbij zal ook de methode volgens de NEN2580 gebruikt worden. Het wordt erg verwarrend als de gemeente dan een eigen methode hanteert. De verzoeker vraagt daarom om de standaardmethode te gebruiken om de
BVO te bepalen. Zelf heeft verzoeker in de anterieure overeenkomst
met de gemeente het realiseren van een aantal gebouwen afgesproken. Het laatste gebouw blijkt met de nieuwe definitie van BVO in
deze herziening niet meer realiseerbaar binnen de mij beschikbare
hoeveelheid BVO. De verzoeker moet dus roodkavel bijkopen. In de
anterieure overeenkomst heeft de gemeente getekend om medewerking te verlenen aan het realiseren van mijn plannen. Daarom
gaat de verzoeker er van uit dat de gemeente de planschade die
hier ontstaat, zult vergoeden.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Dit is een nieuw begrip ten
opzichte van het bestaande bestemmingsplan. In het bestaande
plan wordt gesproken over publiek toegankelijke zones voor voetgangers en fietsers. Nu komt daar in de herziening ook langzaam
verkeer bij. De verzoeker heeft een aantal bruggen in de eigen publiek toegankelijke zones. Deze zijn gedimensioneerd en berekend
op het gewicht van voetgangers en fietsen. Niet op de afmetingen
en het gewicht van shovels en tractoren. Hoe ziet de gemeente deze
wijziging precies voor zich? De verzoeker vraagt zich af wie de kosten van het verbreden en verzwaren van de bruggen gaat betalen.

De verzoeker verwijst naar artikel 1.44. Indien meerdere gebouwen
aanwezig zijn, dan is de “belangrijkste” gebouw het hoofdgebouw.
Kan de gemeente het begrip “belangrijk” verduidelijken? Ik heb zelf
bijvoorbeeld twee gebouwen. In het ene gebouw staat een badkuip.
Het andere gebouw heeft alleen een wastafel, maar verzorgt wel het
water voor het bad. De verzoeker vindt het laatste gebouw het belangrijkste, want daar kan ik mij wassen. De afdeling VTH vindt het
gebouw met het bad het belangrijkste, omdat dat gebouw ook de
voordeur heeft. De verzoeker stelt voor om de definitie te wijzingen
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bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van hoofdgebouw in artikel 1.44 is met de herziening
niet gewijzigd. Het betreft een standaardbegrip en bijbehorende definitie. Deze begrippen moeten in elk bestemmingsplan conform de
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012) overgenomen worden. Hoewel Oosterwold een pilotgebied is in het kader van de Crisis- en herstelwet, mag worden afgeweken van de
SVBP 2012. De gemeente kiest er voor om zoveel mogelijk aan te
sluiten op de SVBP 2012 en alleen af te wijken als daar reden toe
is. De definitie van hoofdgebouw komt ook overeen met de definitie
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zodanig dat de bewoner bij meerdere gebouwen aangeeft wat het
hoofdgebouw is.

6.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65 en vraagt zich af of de definitie van peil niet gewoon de hoogte van de begane grond vloer van
het gebouw t.o.v. NAP is. De kruin van de weg heeft niets te maken
met de hoogte van de begane grond vloer. De hoogte van de begane grond vloer is een keuze die de bewoner zelf maakt bij het
bedenken van zijn woning. De hoogte van de weg wordt door het
bestuur van de kavelwegvereniging bepaald. In de toelichting wordt
melding gemaakt dat naar aanleiding van de reactie van het Waterschap op het conceptbestemmingsplan er in het bestemmingsplan
een minimaal vloerpeil en minimaal wegenpeil wordt voorgeschreven en wel in artikel 13.23. Artikel 13.23 gaat echter over magneetvelden. En in het bestemmingsplan wordt alleen het minimale verschil tussen het vloerpeil en de hoogte van de kruin van de weg
voorgeschreven. Namelijk de 30cm uit 1.65.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.71. Een camping en speeltuin
behoren tot de mogelijkheden binnen stadslandbouw. Nu is landschapskavel (1.53) primair bedoeld om te voorzien in recreatieve
voorzieningen. Maar juist landschapskavel heeft 0,0% stadslandbouw in de kavelsamenstelling (13.6). Is het doel nu dat er geen
speeltuintjes of campings in Oosterwold komen? Of worden hier kaveltypes en functies door elkaar gehaald?
De verzoeker verwijst naar artikel 13.3. Lid a heeft betrekking op
“overige zone - Eemvallei-1”. Lid b heeft betrekking tot “overige zone
- Eemvallei-2”. In de voorwaarde van a staat dat de minimale
breedte van een landschapskavel 150 meter dient te zijn. Hier staat
foutief achter dat dit voor “overige zone – Eemvallei-2” geldt. De verzoeker vindt dit verwarrend en het lijkt een fout. De verzoeker vraagt
dan ook dit te corrigeren of te verduidelijken.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid a wordt de voorwaarde
opgelegd dat het percentage “groen-verspreid” zich aan de buitenranden van de kavel bevindt. Dit is jammer, want dit blokkeert initiatieven van gezamenlijke parkjes of een wat breder stukje openbaar
groen. Wat is de bedoeling van deze voorwaarde?

6.6

6.7

6.8
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in het Besluit omgevingsrecht. Daardoor ontstaat een eenduidig begrippenkader, dat ook relevant is voor de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen. De gemeente kiest dan ook bewust om op dit
punt de SVBP 2012 te volgen. Er zijn situaties waar het hoofdgebouw niet direct duidelijk is. Dan worden de criteria en jurisprudentie
gevolgd om te bepalen welk gebouw hoofdgebouw is. Dat is geen
vrije keuze, niet voor de gemeente en niet voor een initiatiefnemer.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De reactienota op het concept ontwerp van de herziening verwijst
naar 13.23 Dit is een omissie, de aanpassing is opgenomen in artikel
13.24. In artikel 13.24.2 wordt ook een minimum peil ten opzichte
van NAP aangegeven voor de wegen en het vloerpeil.
Bij stadslandbouw is recreatie als nevenfunctie mogelijk, maar ook
op een landschapskavel is recreatie toegestaan. Overigens wordt
met recreatie naast een mini-camping ook extensieve dagrecreatie
zoals wandelen en fietsen bedoeld.

Deze regels zijn bij de herziening niet gewijzigd. Er is geen sprake
van een fout. Hier wordt geregeld dat binnen de kernzone van de
Eemvallei (‘overige zone – Eemvallei-1’) alleen landschapskavels
zijn toegestaan die een minimale breedte hebben van 150 meter
binnen de gezamenlijke zones van de Eemvallei (dus inclusief ‘overige zone – Eemvallei-2’).
Het ontwerp van de herziening heeft in deze artikelen geen aanpassingen aangebracht. In Oosterwold wordt de openbare ruimte ontwikkeld in samenhang met de bebouwing en stadslandbouw. Door
alle buitenranden van de kavels minimaal 2 meter openbaar toegankelijk te maken, ontstaat een doorwaadbaar landschap. Het groenverspreid is één van de functies die op een kavel een plek moet
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6.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid b wordt geëist dat alle
buitenranden publiek toegankelijk zijn. In de praktijk is gebleken dat
dit niet de gewenste doorwaadbaarheid oplevert. Zeker bij kleinere
kavels ligt de doorwaadbare zone zo dicht bij de woning, waardoor
de privacy aangetast wordt en bezoekers de zones vermijden. De
verzoeker verzoekt dan ook om een minimale maaswijdte van 150
meter voor doorwaadbaarheid te eisen en minimaal één aansluitend
wandelpad aan een buitenrand. Gebiedsregie zou kunnen faciliteren
bij het invullen ervan door de initiatiefnemers onderling. Hiermee
ontstaan er echte wandelpaden, misschien zelfs wel fietspaden, in
plaats van een grote hoeveelheid gras of onkruidstroken waar niemand loopt.

6.10

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. Dit is een in de praktijk onmogelijke eis. Om een watersysteem te realiseren met het bestaande grondwaterpeil in Oosterwold heb je minimaal 8 meter
breedte ontgronding nodig om überhaupt water in de sloot te hebben. Met de huidige percentages kom je niet uit als je aan één kant
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krijgen. Door te eisen dat deze aan één of meer randen moet worden
gesitueerd, is geborgd dat dit gedeelte ook via openbaar toegankelijk gebied betreden kan worden. Een groen-verspreid die omsloten
wordt door stadslandbouw of roodkavel kan immers niet betreden
worden. Overigens staat dit de ontwikkeling van grotere groene zones niet in de weg. De kavels in Oosterwold zijn schaalbaar, zodat
ook grotere groene zones ontwikkeld kunnen worden. Bovendien is
voor groen-verspreid een minimumpercentage opgenomen, dat ook
meer geconcentreerd op een kavel gerealiseerd kan worden. Zolang
deze maar aan minimaal één buitenrand van de kavel ligt en alle
buitenranden minimaal 2 meter breed openbaar toegankelijk zijn. Inmiddels is er een pilot doorwaadbaarheid Oosterwold en de algemene werkgroep doorwaadbaarheid ingesteld om voor mogelijk verdergaande aanpassingen uit te proberen (Pilot). Wel is naar aanleiding van deze zienswijze de herziening aangepast waarbij voor
kleine kavels een afwijkingsbevoegdheid aan het plan wordt toegevoegd. Deze bevoegdheid geeft voor kavels tot 400 m2 de mogelijkheid om -onder voorwaarden- af te wijken van de vereisten dat de
buitenranden 2 meter breed openbaar toegankelijk moeten zijn en
ook van het minimaal vereiste percentage ‘groen-verspreid’. Dit
biedt de mogelijkheid om, als aan de voorwaarden wordt voldaan,
het openbaar toegankelijke gebied geclusterd op de eigen kavel of
op een separaat kavel nabij de eigen kavel te realiseren.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
fiets- en voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn
maar hoeft zeker niet over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd
worden. Met de herziening worden in de doorwaadbare zone zelfs
bouwwerken in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening
van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte voor.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een ro-
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van de kavel een 8 meter brede sloot moet aanleggen. En wat heeft
het voor zin om aansluitende waterbergingen te maken als er geen
hoofdwatersysteem in Oosterwold is aangelegd? Waar moet het water naar toe? Deze eis kan beter vervallen. Uit de toelichting blijkt
ook dat het Waterschap Zuiderzeeland een werkgroep “normsystematiek wateroverlast Oosterwold” heeft. Opmerkelijk, want er is nog
nooit wateroverlast geweest in Oosterwold. In Oosterwold is eerder
een watertekort, omdat er geen adequaat watersysteem is aangelegd. Het bestaande systeem van kavelsloten is gebaseerd op de
grootschalige landbouw zoals die plaatsvond na drooglegging van
de polder.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte van
0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze mogelijkheid zeer gering. Een schaap heeft een meter stahoogte nodig. In een nachthok van 0,5 meter hoogt past zij niet. Nu
kan de verzoeker iedere keer wel een kuil van een halve meter graven en daar een hok van een halve meter opzetten, maar dan staat
het schaap in de natte klei en gaan de hoeven rotten. Een kas om
planten in te kweken heeft zon nodig. Hiervoor ben je afhankelijk
van de grootte en de ligging van je kavel, en de bomen en bebouwing van de buren. De beste plek voor een kas is dan mogelijk niet
op roodkavel. Ook zal een nachtverblijf voor dieren regelmatig verplaatst kunnen worden. Een kas, of een nachtverblijf voor dieren
(geen gezelschapsdieren) zijn primair een onderdeel van stadslandbouw, een van de pijlers van Oosterwold. De verzoeker zou graag
zien dat deze pijler dan ook wat meer mogelijkheden krijgt. Meerdere bewoners, het Platform Oosterwold en ook de verzoeker hebben bij de gemeente de wens aangegeven om deze functies onderdeel te laten zijn van stadslandbouw. Dit wordt ook genoemd in de
toelichting maar de aanpassing ontbreekt in de regels. De verzoeker
stelt dan ook voor om de maximale hoogte te verruimen van 0,5m
naar 3,0m. Dit is hoog genoeg voor alle landbouwtoepassingen die
direct op het landbouwdeel van de kavel nodig zijn. En laag genoeg
om het beeld van open landschap niet te verstoren. Voor de duidelijkheid, kapschuren voor machines of gereedschap vallen hier mijns
inziens niet onder. Deze dienen op roodkavel gesitueerd te worden.
In het overzicht van de reacties, artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening, constateer de verzoeker dat er reacties op het concept ont-

Reactie van de gemeente
buust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden. Overigens zijn de mogelijkheden
in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone mag nu ook water
aangelegd worden, waardoor twee aangrenzende percelen samen
een watergang kunnen aanleggen.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Artikel 3.1.1 Bro regelt het verplichte overleg dat bij het opstellen
van een bestemmingsplan gevoerd moet worden. Het staat de gemeente vrij om meer partijen te betrekken bij de voorbereiding van
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werp zijn gevraagd aan bedrijven en belangengroepen. Wettelijk gezien mag dit niet. Artikel 3.1.1 BRO stelt dat er alleen reacties gevraagd mogen worden aan overheidsdiensten. Als u hiervan afwijkt
door ook commerciële partijen uit te nodigen te reageren, had u dat
ook kunnen doen met de bewoners. Kan de wethouder de verzoeker
uitleggen hoe deze werkwijze zich verhoudt tot principe 7 van de
Almere Principles “Mensen maken de stad”? Is het belang van de
brancheorganisatie voor recreatie of een commercieel windpark,
welke niet eens binnen het plangebied ligt, belangrijker dan de
ideeën van bewoners die hier wonen, leven en werken? Als bewoner en lid van Platform Oosterwold is de verzoeker betrokken geweest bij de evaluatie van Oosterwold en heeft de verzoeker zich
altijd sterk gemaakt om de bewoners een grotere stem te geven in
de verordeningen, regels en andere zaken die direct invloed hebben
op het wonen en het woongenot in Oosterwold. De verzoeker begrijpt de tijdsdruk die achter deze herziening zit, maar de verzoeker
is erg teleurgesteld in wat er uiteindelijk met de inbreng van bewoners is gedaan. Juist in Oosterwold, een pilot voor de omgevingswet
zou de verzoeker verwachten dat “het” hier gebeurt. Maar dat is niet
het geval. Een gemiste kans.

7.
7.1

Zienswijze 7 & zienswijze 63
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in uw rekenmethode als referentie 30cm boven de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van
de kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van
een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt
straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen.
Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met
u hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
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een bestemmingsplan. Voor de herziening heeft de gemeente een
selectie gemaakt van de relevante organisaties waar het voorontwerp aan is toegestuurd. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij
de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2
van de plantoelichting).

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
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plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. De verzoeker vraagt de gemeente dan ook om de eigen
definitie van bruto vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante website van een
rijksoverheid, zoals Rijkswaterstaat.

7.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Volgens de verzoeker
geeft dit onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor
bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om
een minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van
eerdere ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan
wordt deze mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag ziet de
verzoeker dat deze eis komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m.
Zie ook “overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve
van stadslandbouw”.

7.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Bij deze definitie wordt aangegeven dat de doorwaadbare zone ruimte zou moeten bieden voor
langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. Deze toevoeging lijkt mij niet
gewenst. Graag zie ik een wijziging waarin initiatieven zelf onderling
bepalen voor welk type vervoer de doorwaadbare zone geschikt
wordt gemaakt. Met eventueel een minimumeis van een route voor
voetgangers. Zie ook “13.7b”.

Reactie van de gemeente
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.

54

Nr.

Reactie

7.4

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Als bewoner / eigenaar van een kavel en onroerend goed
in de buurt van de reservering voor Stichtse lijn kan dit grote gevolgen hebben voor het uitzicht van de verzoeker, woongenot, verkeersafwikkeling en waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Dit is namelijk iets waar de verzoeker tijdens de koop van de grond en ontwerp van de woning geen rekening mee heeft kunnen houden. Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing kan plaatsvinden in deze reservering.

7.5

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. De toevoeging “het is verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” is niet duidelijk genoeg. Nieuwe
ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend
inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het
ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort volgens de verzoeker bij de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging een vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er zou voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door te geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat). Graag ziet de verzoeker de volgende
wijziging en toevoeging, of iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel
dat afwijkt van de gestelde normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als
strijdig gebruik en is verboden om zonder vergunning te wijzigen.”.
“Een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling

Reactie van de gemeente
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
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mag X keer zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat de minimale en maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1
in acht worden gehouden of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning indien er uitruil van samenstellingen heeft plaatsgevonden.”
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorziet de verzoeker een aantal problemen. a) Het roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in
andere delen van Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening” van delen van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene
karakter van het gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering
van naastgelegen initiatieven. b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door een enkele partij waardoor er geen mogelijkheden
meer zijn voor andere initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote
“versteende” gebieden binnen Oosterwold ontstaan. De verzoeker
zou graag zien dat er per initiatief een maximum wordt gesteld aan
extra roodkavel wat via de roodbank verworven kan worden.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Deels is dat gewenst, immers kunnen buren deze ruimte gezamenlijk inrichten zoals zij dat als prettig ervaren. Er is echter discussie over breedte van
paden, beplanting, en of er überhaupt langs elke rand een doorwaadbare zone nodig is. Bij de huidige definitie van “doorwaadbare
zone” dient het toegankelijk te moeten zijn voor bulldozers (de verzoeker refereert naar een opmerking van de vorige gebiedsregisseur, in dit plan zouden landbouwvoertuigen erdoor moeten kunnen)
wat de aanleg van een pad met stuk groen praktisch onmogelijk
maakt. Dit lijkt de verzoeker niet gewenst. Aangezien er nu een pilot
loopt in een deel van Oosterwold zou het volgens de verzoeker goed
zijn om flexibiliteit in te bouwen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door een uitzondering op te nemen waarin staat dat er in overleg met aangrenzende initiatieven afgeweken kan worden van de
inrichting van de doorwaadbare zone. Indien aangrenzende initiatieven er onderling niet uit komen zou er altijd nog op een minimale eis
voor doorwaadbare zone teruggevallen kunnen worden, zoals een
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Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
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voetpad. Tevens zijn er eisen omtrent ‘verspreid groen’ die in tegenstelling zijn met het uitdragen van een 4 meter brede vrije zone zonder significante beplanting. Het voorstel van de verzoeker zou zijn
om de gemeente een aantal trajecten aan te laten wijzen en daar
fiets en/of wandelpaden te creëren en de rest van de doorwaadbare
zones bij de tuin te laten betrekken.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. De
verzoeker pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat
elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de
nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden
voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook
gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.

Reactie van de gemeente

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.
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Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap dat op termijn de gewijzigde kavelindeling verstuurd mag
worden naar gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht
al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold te sturen o.b.v.
de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit niet meer mag
lopen we tegen de nieuwe regels van minimaal 5 meter breed bouwveld en water dat aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Omdat het roodkavel en de waterberging in vorm en positie zijn gewijzigd kunnen
we niet aan de oude kavelindeling voldoen en ook niet aan de
nieuwe regels in het bestemmingsplan. Buiten de kavelindeling zijn
er tal van regels veranderd (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) en dit zal betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan
de oude regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning
of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe
bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het
bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer
voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te
maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is.

8.
8.1

Zienswijze 8
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24 en artikel 1.68. Het verschil
tussen bouwveld en roodkavel is niet helder. De toegevoegde
waarde van de term bouwveld is bovendien niet duidelijk. Wat betreft de breedte van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend
voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verklei-

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
58

Nr.

Reactie
nen. Bovendien geldt voor bestaande initiatieven die met hun huidige roodkavel voldoen aan de regels van het huidige bestemmingsplan, dat zij in de knel komen bij het aanvragen van een wijziging of
nieuwe (aanvullende) vergunning.

Reactie van de gemeente
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.

8.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De rekenmethode voor het
bepalen van het bruto vloeroppervlakte is aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. De Nederlandse norm voor het bepalen
van (onder andere) het bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) is zorgvuldig opgesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland. Verzoek om niet van de NEN2580 af te wijken en
hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Bovendien geldt hier
dat voor bestaande initiatieven met een hoog plafond, die met de
gebruikelijke rekenmethode hun woning hebben kunnen realiseren,
zoals bij ons het geval is, zij bij aanvraag van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning in de knel komen. Dit zou betekenen dat
zij geen aanpassingen in de vergunning meer kunnen realiseren,
omdat zij dan niet uitkomen met de kavelsamenstelling en het roodkavel.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
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Reactie van de gemeente
Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te
laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de
toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor
kiezen moeten zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van
Oosterwold. Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is
hier uiteraard geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de
mogelijkheid bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die
situaties worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte
procedure voor doorlopen.

8.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de vorige versie van het
bestemmingsplan werden de doorwaadbare zones omschreven als
“openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers”. In deze herziening van het bestemmingsplan is wel een definitie van een ‘doorwaadbare zone’ opgenomen. In de definitie voor ‘doorwaadbare
zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder
van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de
doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van deze zones niet
ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers en fietsers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

8.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In de herziening van het bestemmingsplan moet het roodkavel met minimaal 2,5 meter breedte
aansluiten op verharding/infra. Door deze aanpassing komen bestaande initiatieven die nog niet aan deze regel voldoen in de knel
bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning. Deze aanpassing in het roodkavel is niet altijd mogelijk, doordat de indeling eerder anders is gemaakt en daar de bebouwing op
gebaseerd is. Bovendien is deze aanpassing niet nodig, omdat de
overige regels in het bestemmingsplan het mogelijk maken dat bijvoorbeeld paden vanaf de verharding naar het roodkavel mogelijk
zijn.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
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In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap en toezegging dat op termijn de gewijzigde kavelindeling
verstuurd mag worden naar Gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze
gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold
te sturen o.b.v. de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit
niet meer mag lopen we tegen de nieuwe regels van een minimaal
5 meter breed bouwveld, een roodkavel dat aansluit op infra, een
andere rekenmethode voor het bruto vloeroppervlakte en water dat
aansluit op en doorgang biedt aan water van aansluitende kavels
aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning, zoals de bouw
van een schuurtje voor de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn (zie de genoemde
punten hierboven voor een aantal voorbeelden) , zal dat betekenen
dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een
roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude
regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als
een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe
aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere
nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande
ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan
de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is. Ik verzoek u om het bestemmingsplan
conform deze zienswijze aan te passen.

9.
9.1

Zienswijze 9
Sowieso ben ik niet van een doorwaadbare zone. Mijn kavel is niet
groot en ik word ingesloten door de zone. Mensen kunnen aan alle
kanten langs mijn tuin en prive lopen. Ik heb totaal geen privacy en

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
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ik ken nergens deze regel in Nederland. Langzaam verkeer: Hoe
meer druk op de paden hoe meer gaan de paden over in kuilen en
worden onbegaanbaar. Verharde paden door beton geeft een labyrint die voor mij onleefbaar is en dus wijs ik dat geheel af. Laat er
een paadje lopen voor veiligheid als het moet.

9.2

Ik wil mijn bestemmingsplan wijzigen: mijn schapen gaan niet meer
mee en de stal neemt 9m2 in BVO in. Deze wil ik opnieuw indelen.
Daarnaast zou ik de mogelijkheid behouden de schuur om te zetten
in woonruimte (dit is ook BVO). Daar de veranderende regels kan ik
in de problemen komen. Als eerste bewoner wil ik de optie behouden om de regels na te komen die nu gelden. Tot slot: ik hoop dat
wij als dappere initiatiefnemers de mogelijkheid behouden om zelf
een leefbare woon- en leefruimte te creëren, proefondervindelijk. En
niet vanuit de beleidskamer.
Overigens ben ik er helemaal voor om woonregels van nu te handhaven. Kunt u ook volle aandacht schenken aan de stadslandbouw.
Deze is vaak verre te zoeken en het is het hele idee van Oosterwold.
Nu zijn er gigantische huizen gebouwd met daaromheen een gazon.
Het spijt mij zeer dat dit de tendens is en zo ben ik niet in dit project
gestapt. Hierop graag handhaving.

9.3

Reactie van de gemeente
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Het afwijken van de eis voor een doorwaadbare zone is in beginsel
niet gewenst. De doorwaadbare zone is kenmerkend voor Oosterwold en vormt de publieke ruimte, met openbaar toegankelijk groen.
Bovendien kunnen dankzij deze zone voetgangers en fietsers zich
vrij door het gebied bewegen. Wel zijn de mogelijkheden voor invulling van de doorwaadbare zone verruimd met de herziening. Daarnaast is naar aanleiding van de zienswijzen de herziening aangepast waarbij voor kleine kavels een afwijkingsbevoegdheid aan het
plan wordt toegevoegd. Deze bevoegdheid geeft voor kavels tot 400
m2 de mogelijkheid om -onder voorwaarden- af te wijken van de vereisten dat de buitenranden 2 meter breed openbaar toegankelijk
moeten zijn en ook van het minimaal vereiste percentage ‘groenverspreid’. Dit biedt de mogelijkheid om, als aan de voorwaarden
wordt voldaan, het openbaar toegankelijke gebied geclusterd op de
eigen kavel of op een separaat kavel nabij de eigen kavel te realiseren.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Stadslandbouw is een belangrijk principe binnen Oosterwold. Oosterwold is niet beoogd als een reguliere woonwijk, met woningen en
ruime tuinen. De (kleinschalige) agrarische functie met voedselproductie in de vorm van stadslandbouw, gemengd met wonen is een
ambitie die bij Oosterwold hoort en nagestreefd wordt. Het bestemmingsplan biedt dan ook regels die waarborgen dat daadwerkelijk
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10.
10.1

Zienswijze 10
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,
anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals

10.2

Reactie van de gemeente
sprake is van stadslandbouw. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de regels te handhaven als deze in de praktijk niet worden nageleefd.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
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11.
11.1

Reactie
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije
BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces
zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen
voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u de rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.

Zienswijze 11
In de toelichting op bet bestemmingsplan onder § 2.8 Supermarkten
wordt de 'Nieuwe situatie' beschreven welke regeling is opgenomen

Reactie van de gemeente
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld. Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen
ook de ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te
wijzigen, maar dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het
bestemmingsplan.

De tekst in de toelichting wordt gewijzigd in: “De verleende en aangevraagde supermarkten hebben een winkelvloeroppervlakte van
minder dan 1.500 m2.” De regeling in de herziening blijft wel gelijk,
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voor de fijnmazige winkelstructuur voor dagelijkse verzorging waarbij drie supermarkten worden toegestaan. Namelijk, de LidI gelegen
aan de Daniel Goedkoopstraat 21 en de twee supermarkten gelegen
aan de Margaret Cavendisbweg 65 t/m 95 (Kavel C 4687, blok 1 en
2) namens Bun. Hierbij wordt het volgende beschreven over de winkelvloeroppervlakte van deze supermarkten: “Voor de 3 supermarkten wordt, op grond van het beleid voor (ondersteunende) supermarkten in zowel de oude Detailhandelsvisie (2014) als de nieuwe
Detailhandelsvisie (2020) een winkelvloeroppervlakte van maximaal
1.500 m2 toegestaan. De verleende en aangevraagde supermarkten
hebben een winkelvloeroppervlakte van 1.450 m2, 1.231 m2 en
1.126 m2.” De onderstreepte gegevens zijn echter onjuist. Voor deze
twee supermarkten is op 11 november 2020 (kenmerk 202510 en
202517) een omgevingsvergunning verleend voor twee supermarktgebouwen met ieder een vergund bruto vloeroppervlak, zonder nadere duiding van de verhouding tussen bet bruto vloeroppervlak
(bvo) en bet winkelvloeroppervlak (wvo). Derhalve is onterecht in de
toelichting gesteld dat de supermarkten bij realisatie 1.231 m2 wvo
en respectievelijk 1.126 m2 wvo zullen bedragen. Op basis van bet
nu geldende detailhandelsbeleid kan enkel worden gesteld dat bij
realisatie bet winkelvloeroppervlak maximaal 1.500 m2 wvo zal bedragen. Hoewel de tekst van de voorschriften bepalend is en niet de
tekst van de toelichting bij een bestemmingsplan gaan wij ervan uit
dat de desbetreffende passage in de toelichting dusdanig gewijzigd
zal worden zodat deze zal aansluiten bij de verleende omgevingsvergunning.
Daarnaast verzoeken wij u de op de plankaart de nieuw ingetekende
functieaanduiding voor de supermarkt aan te passen. Deze vlakken
zijn momenteel gebaseerd op de vergunningstekeningen en revisiestukken waarbij elke supermarkt een bruto vloeroppervlak heeft van
1.898 m2. Volgens het vastgestelde overkoepelende moederplan en
het vigerende bestemmingsplan is er echter binnen ieder roodkavel
ruimte voor maximaal 2.000 m2 bvo bebouwing ten behoeve van een
supermarkt. Daarom is op 4 augustus 2021 voor beide supermarkten een aanvulling op de vergunningsaanvraag ingediend waarbij
per supermarkt 68 m2 bvo bebouwing zal worden toegevoegd zodat
beide panden een rechthoekige begane grond krijgen. Aangezien
dit een direct onderdeel zal zijn van het gebouw met de functieaanduiding supermarkt dient ook deze uitbreiding aangemerkt te worden als supermarkt op de plankaart. Wij verzoeken dan ook, de in

Reactie van de gemeente
waarmee uitbreiding tot 1.500 m2 ook voor deze supermarkten niet
met dit bestemmingsplan mogelijk is.

Met de herziening wordt de ruimte voor nieuwe supermarktontwikkelingen beperkt. De bestaande rechten in de vorm van verleende
omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Bij de vaststelling
is de herziening aanpast, zodat de roodkavels uit de verleende omgevingsvergunning zijn aangeduid ten behoeve van een supermarkt. Mocht op deze locaties in de toekomst een nieuwe vergunning worden aangevraagd, wordt getoetst aan de dan geldende bestemmingsregeling. Het is niet de bedoeling dat op deze plekken
verdere groei kan plaatsvinden anders dan nu is voorzien in de herziening.
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het moederplan vastgestelde, 2.000 m2 bvo bebouwing op te nemen
in het bestemmingsplan en de plankaart.

12.
12.1

Zienswijze 12
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder. De toegevoegde waarde
van de term bouwveld is bovendien niet duidelijk. Wat betreft de
breedte van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de
kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen. Bovendien geldt voor bestaande initiatieven die met hun huidige roodkavel voldoen aan de regels van het huidige bestemmingsplan, dat
zij in de knel komen bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning.

12.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De rekenmethode voor het
bepalen van het bruto vloeroppervlakte is aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. De Nederlandse norm voor het bepalen
van (onder andere) het bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) is zorgvuldig opgesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland. Verzoek om niet van de NEN2580 af te wijken en
hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Bovendien geldt hier

Reactie van de gemeente

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
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dat voor bestaande initiatieven met een hoog plafond, die met de
gebruikelijke rekenmethode hun woning hebben kunnen realiseren,
zoals bij ons het geval is, zij bij aanvraag van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning in de knel komen. Dit zou betekenen dat
zij geen aanpassingen in de vergunning meer kunnen realiseren,
omdat zij dan niet uitkomen met de kavelsamenstelling en het roodkavel.

12.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de vorige versie van het
bestemmingsplan werden de doorwaadbare zones omschreven als
“openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers”. In deze herziening van het bestemmingsplan is wel een definitie van een ‘doorwaadbare zone’ opgenomen. In de definitie voor ‘doorwaadbare
zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder
van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de
doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van deze zones niet
ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers en fietsers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

12.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In de herziening van het bestemmingsplan moet het roodkavel met minimaal 2,5 meter breedte
aansluiten op verharding/infra. Door deze aanpassing komen bestaande initiatieven die nog niet aan deze regel voldoen in de knel
bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning. Deze aanpassing in het roodkavel is niet altijd mogelijk, doordat de indeling eerder anders is gemaakt en daar de bebouwing op
gebaseerd is. Bovendien is deze aanpassing niet nodig, omdat de
overige regels in het bestemmingsplan het mogelijk maken dat bijvoorbeeld paden vanaf de verharding naar het roodkavel mogelijk
zijn.

Reactie van de gemeente
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
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12.5

In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap en toezegging dat op termijn de gewijzigde kavelindeling
verstuurd mag worden naar Gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze
gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold
te sturen o.b.v. de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit
niet meer mag lopen we tegen de nieuwe regels van een minimaal
5 meter breed bouwveld, een roodkavel dat aansluit op infra, een
andere rekenmethode voor het bruto vloeroppervlakte en water dat
aansluit op en doorgang biedt aan water van aansluitende kavels
aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning, zoals de bouw
van een schuurtje voor de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn (zie de genoemde
punten hierboven voor een aantal voorbeelden) , zal dat betekenen
dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een
roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude
regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als
een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe
aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere
nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande
ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan
de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is. Ik verzoek u om het bestemmingsplan
conform deze zienswijze aan te passen.

13.

Zienswijze 13

Reactie van de gemeente
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Mijns inziens geeft dit
onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om een
minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van eerdere
ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum
breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een
vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan wordt deze
mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zie ik dat deze eis
komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook “overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve van stadslandbouw”.

13.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De door
u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve
vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode om
de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van de
vloeren. U gebruikt in uw rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in de
problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar
is, als waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om
hun plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel
noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van

Reactie van de gemeente
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
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bruto vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid,
zoals Rijkswaterstaat.

13.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Bij deze definitie wordt aangegeven dat de doorwaadbare zone ruimte zou moeten bieden voor
langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. Deze toevoeging lijkt mij niet
gewenst. Graag zie ik een wijziging waarin initiatieven zelf onderling
bepalen voor welk type vervoer de doorwaadbare zone geschikt
wordt gemaakt. Met eventueel een minimumeis van een route voor
voetgangers. Zie ook “13.7b”.

13.4

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Als bewoner/ eigenaar van een kavel en onroerend goed
aangrenzend aan de reservering voor de Stichtse lijn kan dit grote
gevolgen hebben voor ons uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling
en waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Dit is iets waar wij tijdens de koop van de grond en ontwerp
van de woning geen rekening mee hebben kunnen houden. Verzoek
deze artikelen zo te formuleren dat er géén bebouwing kan plaatsvinden in deze reservering.

Reactie van de gemeente
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
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De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. De toevoeging “het is verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” is niet duidelijk genoeg. Nieuwe
ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend
inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het
ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort mijns inziens
bij de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging
een vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er
zou voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door
te geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat). Graag zie ik de volgende wijziging en toevoeging, of iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel dat afwijkt van de
gestelde normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en
is verboden om zonder vergunning te wijzigen.”. “Een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag X keer zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat de minimale en maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht worden
gehouden of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning indien
er uitruil van samenstellingen heeft plaatsgevonden.”
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorzie ik een aantal
problemen. a) Het roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in andere delen van
Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening” van delen
van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene karakter van het
gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen
initiatieven. b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door
een enkele partij waardoor er geen mogelijkheden meer zijn voor
andere initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote “versteende”
gebieden binnen Oosterwold ontstaan. Ik zou graag zien dat er per
initiatief een maximum wordt gesteld aan extra roodkavel wat via de
roodbank verworven kan worden.

Reactie van de gemeente
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Deels is dat gewenst, immers kunnen buren deze ruimte gezamenlijk inrichten zoals zij dat als prettig ervaren. Er is echter discussie over breedte van
paden, beplanting, en of er überhaupt langs elke rand een doorwaadbare zone nodig is. Bij de huidige definitie van “doorwaadbare
zone” dient het toegankelijk te moeten zijn voor bulldozers (ik refereer even naar een opmerking van de vorige gebiedsregisseur, in dit
plan zouden landbouwvoertuigen erdoor moeten kunnen) wat de
aanleg van een pad met stuk groen praktisch onmogelijk maakt. Dit
lijkt mij niet gewenst. Aangezien er nu een pilot loopt in een deel van
Oosterwold zou het mijns inziens goed zijn om flexibiliteit in te bouwen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door een uitzondering op
te nemen waarin staat dat er in overleg met aangrenzende initiatieven afgeweken kan worden van de inrichting van de doorwaadbare
zone. Indien aangrenzende initiatieven er onderling niet uit komen
zou er altijd nog op een minimale eis voor doorwaadbare zone teruggevallen kunnen worden, zoals een voetpad. Tevens zijn er eisen omtrent ‘verspreid groen’ die strijdig zijn met het uitdragen van
een 4 meter brede vrije zone zonder significante beplanting. Mijn
voorstel zou zijn om de gemeente een aantal trajecten aan te laten
wijzen en daar fiets en/of wandelpaden te creëren en de rest van de
doorwaadbare zones bij de tuin te laten betrekken.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
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Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het is niet de bedoeling dat de doorwaadbare zone ook door landbouwverkeer wordt gebruikt. De herziening wordt bij vaststelling op
dit punt aangepast. Uitgangspunt in Oosterwold blijft wel dat initiatiefnemers allen bijdragen aan het realiseren en beheren van de publieke ruimte.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
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is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg
van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap dat op termijn de gewijzigde kavelindeling verstuurd mag
worden naar gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht
al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold te sturen o.b.v.
de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit niet meer mag
lopen we tegen de nieuwe regels van minimaal 5 meter breed bouw-
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eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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veld en water dat aansluit en doorgang biedt aan water in aansluitende kavels aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Omdat het roodkavel en de waterberging in vorm en positie zijn gewijzigd kunnen
we niet aan de oude kavelindeling voldoen en ook niet aan de
nieuwe regels in het bestemmingsplan. Buiten de kavelindeling zijn
er tal van regels veranderd (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) en dit zal betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan
de oude regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning
of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe
bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het
bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer
voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te
maken hebben met het wijzigingsverzoek.

14.
14.1

Zienswijze 14
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 0.3 m boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen en is
mijns inziens niet in lijn met de gedachte van Oosterwold, waarbij de
initiatiefnemers de vrijheid hebben om creatief om te gaan tijdens
het ontwerp van hun huis. Deze wijziging zal leiden tot minder diversiteit en blokkendozen-achtige bouwsels. Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor
meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode waardoor er in de
meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als waar tijdens het
afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren van de initiële
bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun plannen toch te
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Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
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kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto vloeroppervlak weg
te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een
relevante website van een rijksoverheid, zoals Rijkswaterstaat:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragenantwoorden/overigevragen/bruto-vloeroppervlak/.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 m aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Bijvoorbeeld: een kas ten behoeve
van stadslandbouw doeleinden heeft praktisch stahoogte nodig;
Dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een nachtverblijf ten
behoeve dieren vallend onder stadslandbouw is de toegestane
hoogte 0.5 m ook te laag. Mijn voorstel is om bouwwerken uitsluitend
bedoeld t.b.v. stadlandbouw ook toe te staan buiten de roodkavel,
met in acht name van een aantal beperkingen, zoals o.a. een maximale hoogte en oppervlakte, waarbij deze wel realistisch vastgesteld dienen te worden.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen, dit blijkt dan uit: 1. Een duidelijk herkenbaar pad waar bezoekers / bewoners kunnen wandelen / fietsen tussen of langs de kavelranden t.b.v. de doorwaadbaarheid; waarbij 2 naburige kavels
gezamenlijk 1 pad mogen realiseren. 2. Dat het pad begaanbaar is
om te wandelen / fietsen. De verdere invulling van deze 2 tot 4 m
randzone is geheel ter invulling van de initiatiefnemer(s), groen en/of
stadslandbouw, zolang aan de 2 hiervoor genoemde punten wordt
voldaan.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
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maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
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de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan/ anterieure overeenkomst) waarop het betreffende initiatief vergund is. Of al dan niet u te verzoeken om een
deugdelijke overgangsregeling te treffen voor de huidige initiatiefnemers die al een goedgekeurd ontwikkelplan hebben ingediend,
waardoor deze geen nadelen tegenover het huidige bestemmingsplan oplevert en waarbij u voorziet in een compensatie voor planschade als deze beperkter dan voorheen in hun mogelijkheden tot
het gebruik van hun kavel.

15.
15.1

Zienswijze 15 & 106
Het uitruilen van roodkavel met een belendend perceel: prima. Het
uitruilen van roodkavel met een perceel ‘ergens in het plangebied’:
niet prima. Een perceeleigenaar kan dus natuur/landbouw/groen
toevoegen 5 kilometer verderop en voor onze deur een dicht bebouwd kavel maken. Dit doet op zoveel vlakken afbreuk aan het wonen in Oosterwold dat we niet begrijpen dat dit überhaupt ter tafel
komt. Het tast het landschap aan, de verkeersintensiteit, álles. Zéker
wanneer het, zoals aan de overkant van onze straat, een perceel
van een projectontwikkelaar betreft en het gaat om zeer grote oppervlakken. De clustering van honderden woningen, zoals het nu al
bestaat in het project ’t Groene Wold, veroorzaakt een aantasting
van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat de kwaliteit, het
open en groene karakter van het landschap, ook langs de bestaande
polderwegen wordt gewaarborgd. Wij hopen/ gaan ervan uit dat de
gemeente Almere de regels van Oosterwold zal handhaven zoals zij
bedoeld zijn!

Reactie van de gemeente
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
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15.2

Helaas worden in de herziening niet genoemd het uitruilen van
groen en water met je buren. Dit zou ons meer mogelijkheden tot
het ontwikkelen van onze buurt geven door water en groen te kunnen clusteren (bijvoorbeeld voor een grotere waterpartij tussen buren, of een groenstrook met plaats voor een bankje of speeltuin; al
naar gelang de behoefte van de buurt). Het zou fijn zijn als deze
mogelijkheid wordt opgenomen in de herziening van het bestemmingsplan.
In de herziening wordt het percentage dat mag worden gebruikt voor
het werken aan huis teruggebracht naar 33%, terwijl punt D en E;
de bepalingen dat er geen ernstige hinder mag ontstaan voor de
buurt qua geluid en of het woonmilieu of de afwikkeling van het verkeer, in zijn geheel verdwijnen. Wij kunnen de effecten ervan niet
overzien op dit moment, maar kunnen ons voorstellen dat dit kan
leiden tot overlast in de toekomst.

15.3

15.4

Er wordt een andere rekenwijze gehanteerd om het bruto vloeroppervlak. In plaats van de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu
naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. Dit pakt nadelig uit
voor mensen met een hoger gebouw, en beïnvloedt het bouwrecht
voor mensen die nog gaan bouwen. Ook voor mensen die in hun
huis een vide hebben, of zoals mijn buren een hogere (opslag)loods
(waarin geen verdieping in is noch komt) en die later nog gebruik
willen maken van hun restant bouwrecht (BVO) heeft deze wijziging
grote gevolgen en mogelijke planschade. Dit hadden wij niet kunnen
weten, en de mogelijkheid om onze wensen gefaseerd uit te kunnen
voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. (In vrijwel alle gemeenten wordt overigens het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NENnorm 2580. De door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald
wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is
een methode om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de
oppervlakte. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De meeste initiatieven die we kennen hebben hun vergunning ingediend vóórdat
de weg werd aangelegd. Ook is er dus een verschil in toegestaan

Reactie van de gemeente
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.

Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
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bvo als, zoals in onze straat, de weg op gelijke hoogte ligt, maar het
maaiveld fluctueert. De vraagprijs van de grond, de waarde van het
perceel zijn sterk afhankelijk van de te realiseren hoeveelheid BVO.
Door een eigen rekenmethode te bedenken, die in vrijwel alle gevallen anders en schijnbaar willekeurig uitvalt, t.o.v. de standaardmethode schept ongelijkheid en onzekerheid. Wij verzoeken u de rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.
Minimale breedte roodkavel: 5 meter. Tot nu toe is 4 meter gehanteerd en dit is ruim voldoende voor het bouwen van gebouw, schuur,
overkapping of kas. Door er 5 meter van te maken wordt het totale
roodkavel meer gedrongen waardoor de mogelijkheden om een kavel goed te benutten m.i. te veel wordt ingeperkt. Ook wordt de bewoner erg beperkt in bijvoorbeeld het plaatsen van lantaarnpalen
langs de kavelweg, brievenbussen, vogelpalen, vlaggenmasten en
alle andere kleinere objecten die onder de definitie bouwwerken,
geen gebouwen zijnde vallen.

Doorwaadbare zone: toegankelijk voor fietsers en voetgangers én
langzaam verkeer. ‘Langzaam verkeer’ staat nergens als term gedefinieerd waardoor er in de toekomst onduidelijkheid over kan ontstaan. Vallen hier ook landbouwmachines onder? Onze doorwaadbare zone zal ook in gebruik zijn als stadslandbouw en zal niet de
toegankelijke breedte hebben voor meer dan voetganger of fietser,
en het doorlaten van zwaardere voertuigen is vanwege inklinking
van de grond al helemáál niet wenselijk.

Reactie van de gemeente
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
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15.7

Het waterpercentage aan laten sluiten op het ontwerp van je buren
maakt het in de praktijk lastiger om je kavel optimaal in te richten.
Grote solitaire waterpartijen zullen hierdoor minder voorkomen (omdat mensen sloten zullen laten graven naar hun buren toe), wat weer
gevolgen zal hebben voor de biodiversiteit op de kavels. Ook zal
hierdoor water sneller van de kavels worden afgevoerd, wat weer
tegenstrijdig is met het idee dat je water moet kunnen bergen en
langzaam moet kunnen laten infiltreren in de grond.

15.8

We hadden gehoopt en verwacht een bepaling aan te zullen treffen
betreffende een kas. Op dit moment zijn de regels zo dat deze geplaatst moet worden op het roodkavel. Ons inziens is een kas er ten
behoeve van de stadslandbouw (o.a. door gewas bescherming, verlenging van het seizoen), en zou ook op het stadslandbouwdeel van
het kavel geplaatst mogen worden. Het plaatsen van een kas zou
ook toegestaan moeten worden op het meest gunstige stuk qua ligging in zodat de productie het meeste voordeel geniet. Dierennachtverblijven: net zoals een bepaling dat een kas op het stadslandbouwgedeelte zou moeten mogen, zijn wij ook van mening dat het
plaatsen van een nachthok voor bijvoorbeeld kippen of loopeenden
mogelijk zou moeten zijn op de stadslandbouw. Het bevordert de
biodiversiteit en opbrengst van je stadslandbouw en voorkomt dat
mensen verrijdbare suboptimale plastic kippenhokken gaan plaatsen om aan de regels te voldoen.
Bij punt 1.20 noemt u dat de vergunningen die nu worden aangevraagd al worden getoetst aan het ontwerp van dit plan (de herziening). Dit lijkt ons een vreemde gang van zaken daar dit bestemmingsplan, zoals het woord al zegt, nog ter inzage ligt en nog niet is
goedgekeurd.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal

15.9

15.10

Reactie van de gemeente
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

In artikel 1.20 is gedefinieerd wat wordt begrepen onder de term ‘bestaand’ in de regels. Pas nadat de herziening in werking is getreden
(in principe de dag nadat de beroepstermijn van de vastgestelde
herziening is afgelopen), vormt deze het toetsingskader voor nieuwe
aanvragen.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
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van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Wij verzoeken u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze
aan te passen. Indien er wel veranderingen (en beperkingen) blijven
in de verworven rechten van de initiatiefnemers zonder dat dit nadelen heeft ten opzichte van het huidige bestemmingsplan oplevert en
voorzie dan in een compensatie voor planschade als wij beperkter
dan voorheen ons kavel kunnen gebruiken.
In het bestemmingsplan wordt opnieuw c.q. blijft Oosterwold een
zee van woningen, zonder ‘witte vlekken’ die andere functies in de
toekomst fysiek mogelijk kunnen maken. Daarom pleiten wij ervoor
om voor iedere 10 hectare uit te geven grond er 1 te reserveren voor
latere invulling. Dat hoeft niets te kosten; de grondwaarde zal minstens met de inflatie meestijgen; deze wordt immers steeds 90%
schaarser. De gereserveerde grond kan tzt worden gebruikt voor bijvoorbeeld sportaccommodaties, sportvelden, trapveldjes voor tieners, horeca, een Cultuurhuis. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat
waarschijnlijk in de toekomst niet aanleggen wat het woonklimaat in
Oosterwold aanzienlijk zal verminderen. Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van Almere als uitgangspunt worden
genomen.
Mensen moeten zelf de keus hebben of ze aan het riool willen worden aangesloten. Afwijkingen van de norm moeten opzelfde wijze
worden gedoogd als bij de reguliere afvalwaterzuivering door waterschap zelf. Als in het reeds bebouwde gebied van fase 1a om wat
voor reden dan ook riool moet worden aangesloten, dan dient daarvoor in het bestemmingsplan een voor bewoners aanvaardbare

Reactie van de gemeente
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
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voorziening te worden getroffen voor de door bewoners gedane investeringen als aansluiting verplicht wordt. Natuurlijk met aftrek vanwege bespaarde rioolrecht en zuiveringsheffing en een omslag van
het aandeel in aanleg van riool. Vanzelfsprekend kunt u het niet maken de kosten van rioolaanleg nog eens op bewoners met bestaande systemen te verhalen zonder te compenseren voor de
reeds gedane investeringen. Om rechtsonzekerheid te vermijden
dient dit in bestemmingsplan te worden opgenomen.
Aangevraagde en verleende Omgevingsvergunningen moeten met
naam, initiatiefnummer, locatie en situatietekening worden gepubliceerd en niet met nummer van de aanvraag Omgevingsvergunning.
Nu kan je heel vaak niet zien waar en wat een initiatief is. Zoals
bijvoorbeeld de aanvragen gepubliceerd in het gemeenteblad van
18 juni jl. “Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - Het
bouwen van 104 woningen - 5H2 (Oosterwold), kenmerk: 212325”
en “Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van 70 woningen - 5H2 (Oosterwold), kenmerk: 212326” die
beiden zijn gesitueerd op de Reimslaan. De Reimslaan is al bebouwd en deze initiatieven komen dáár zeker niet. Maar waar dan
wel? Op welke wijze kunnen wij ons als bewoners goed informeren
en onze belangen behartigen als er op deze wijze in informatie wordt
voorzien?
In het overzicht van de reacties artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening constateer ik dat er reacties op het concept ontwerp zijn gevraagd aan veel instanties, bedrijven en belangengroepen. Maar
niet aan de bewoners. Kan de wethouder ons uitleggen hoe dit zich
verhoudt met het principe 7 van de Almere Principles “Mensen maken de stad”? Is bijvoorbeeld het belang van een commercieel windpark, dat niet eens binnen het plangebied ligt belangrijker, dan de
ideeën van bewoners die hier werken, leven en wonen? Hoe maken
wij Oosterwold, als wij niet gehoord worden?
Zienswijze 16
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar
mijn idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd
kan worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt
bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar
stelt het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte

Reactie van de gemeente
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Deze reactie heeft geen betrekking op de herziening.

Artikel 3.1.1 Bro regelt het verplichte overleg dat bij het opstellen
van een bestemmingsplan gevoerd moet worden. Het staat de gemeente vrij om meer partijen te betrekken bij de voorbereiding van
een bestemmingsplan. Voor de herziening heeft de gemeente een
selectie gemaakt van de relevante organisaties waar het voorontwerp aan is toegestuurd. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij
de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2
van de plantoelichting).

Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
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van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek
deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen.

16.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie 'bruto vloeroppervlak' is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

16.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor 'doorwaadbare zone' wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en

Reactie van de gemeente
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
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landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijden is momenteel 99% van
deze zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan
voetgangers. Verzoek de term 'langzaam verkeer' te vervangen
door voetgangers.

16.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan w/orden
vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het
peil te bepalen. Dat de gemeente een advies geeft t.o.v. NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie
kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2
Wateroverlast, lid b.

16.5

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Als bewoner / eigenaar van een kavel en onroerend goed
aangrenzend aan de reservering voor Stichtse lijn kan dit grote gevolgen hebben voor ons uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling en
waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk
is. Dit is namelijk iets waar wij tijdens de koop van de grond en ontwerp van de woning geen rekening mee hebben kunnen houden.
Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing kan
plaatsvinden in deze reservering.

Reactie van de gemeente
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
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De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we
de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
De verzoeker verwijs naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in 't Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid f wordt aangeven dat
water aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels.
Graag hieraan toevoegen dat het 'open' water dan ook een bepaalde
diepte heeft; bijvoorbeeld 1 meter onder het gemiddeld grondwaterniveau. Dit voorkomt stilstaand water en voorkomt overlast. Tussen
dit 'open water' kan men natuurlijk ook met een zinker werken, waardoor de overige percentages ook nog behaald kunnen worden op
een kavel.
De verzoeker verwijst naar artikelen 16.1 en 16.1.1. Het ontgaat mij
aan de beredenatie dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% bvo
geen hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50% bvo wel. Daarnaast kan een bedrijf tot 33% bvo vele

Reactie van de gemeente
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
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malen groter zijn op het ene kavel dan een bedrijf tot 50% bvo op
het andere kavel. Het lijkt me goed om lid a en b van 16.1.1. toe te
voegen aan 16.1.

16.10

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro's geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (Juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom Holering wordt in de rest van Nederland door de overheid
of netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 Jaar de tijd om het op te
lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of
gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt.
Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 Jaar de tijd om te slagen. De periode nu
is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen
optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold.
Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de
aanleg van het riool. Dan is er een aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.

16.11

Reactie van de gemeente
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.
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Zienswijze 17
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje voor
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan
te passen.

18.
18.1

Zienswijze 18
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan het werkelijk gerealiseerde vloeroppervlak. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet het oppervlak van
de vloeren. De voorgestelde rekenmethode waarbij een fictief vloeroppervlak wordt toegekend afhankelijk van de gebouwhoogte heeft
te maken met de inhoud van het gebouw en niet met het gerealiseerde vloeroppervlak en beschouw ik dan ook als irrelevant. U gebruikt in uw rekenmethode als referentie 30cm boven de kruin van
de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de kruin van de
weg is aan daling (inklinking) onderhevig en zou niet als vast ijkpunt
gehanteerd horen te worden. De gebouwen in Oosterwold staan op
palen en blijven om deze reden op hun plaats. Na verloop van tijd

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
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zou om deze reden het Bruto Vloer Oppervlak van een gebouw vanzelf toenemen omdat de weg in hoogte daalt. Daarnaast is het zo
dat Oosterwold als gebied met meer vrijheden en mogelijkheden is
opgezet ten opzichte van de traditioneel geldende regels. Ik zie niet
in waarom (in dit licht) afgeweken zou moeten worden van de door
vrijwel alle gemeenten gehanteerde methode voor de berekening
van het BVO, vastgelegd in de NEN-norm 2580. De door u voorgestelde berekenmethode levert ons inziens alleen maar extra beperkingen die ingaan tegen de opzet van Oosterwold. Ook bestaande
initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund
hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat
de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode waardoor er in
de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als waar tijdens het
afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren van de initiële
bouwplannen rekening mee is gehouden. Om die plannen toch te
kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is, indien al mogelijk, een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade is
onnodig.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.37. De FAR-berekening zou
mijns inziens moeten gaan over het gerealiseerde Bruto Vloer Oppervlak per verdieping en niet over het bebouwde oppervlak op een
vastgestelde hoogte ten opzichte van een vast punt. Dit zou betekenen dat een verdieping bruto maximaal 3 meter hoog zou mogen
zijn. De rekenmethode zou er volgens mij op gericht moeten zijn om
zaken mogelijk te maken in plaats van zaken onnodig in te perken.
Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije
BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces
zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen
voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u de bestaande rekenregels niet te wijzigen.

Reactie van de gemeente
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
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De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn, zeker in het licht van organische groei, niet altijd van tevoren in
te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze
wijzigen indien je al op je kavel woont. Het is dan niet altijd mogelijk
de beste plek te kiezen om de kas op roodkavel te plaatsen. Een
dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een bijenboet staat in
de regel in de weide en niet direct naast je woning. De toegestane
hoogte van 0,5 meter is te laag. Bijen hebben beschutting nodig en
stahoogte is noodzakelijk om in de bijen te kunnen werken. Wij stellen dan ook voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet voor bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, lokalen voor buurtactiviteiten door verenigingen. Ook een voorziening in de zin van Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste ruimte. Als we daarvoor
geen ruimte reserveren en dit opnemen in het Bestemmingsplan,
dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over vijf jaar niet aanleggen.
Om organische groei als één van de fundamentele uitgangspunten
mogelijk te maken voor de realisatie van Oosterwold is het aanleggen van eigen afvalwaterzuivering op de kavel als noodzakelijke
consequentie geëist. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap nu aansturen op een aansluiting op een nieuwe
rioolinfrastructuur. Deze aanpassing vraagt nogal wat van de elke
bewoner. Nieuwe investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch)
verantwoordelijk is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Op
dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2
jaar de tijd om het, samen met de leveranciers, op te lossen, anders

Reactie van de gemeente
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment,
dat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De
periode nu is te kort geweest voor bewoners en leveranciers om alle
systemen optimaal te laten werken.

19.
19.1

Zienswijze 19
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijk-

19.2
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De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
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heden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; Een herkenbaar pad waar bezoekers en bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). Dat er duidelijk is
aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging
door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold.
Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid.
Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden, mits buren hierover overeenstemming bereiken. In andere delen van Nederland worden dit soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar
verantwoordelijk voor is.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Deze tekst is nu veranderd
in: “Indien in of op het land wordt gebouwd: 30 centimeter boven de
kruin van de weg waar de kavel op ontsluit.” Dit maakt dit peil afhankelijk van de hoogte waarop de weg wordt aangelegd. Van dit peil
zijn een aantal regels afhankelijk, die niets te maken hebben met het
peil van de weg. Niet alleen de goothoogte en bouwhoogte van een
gebouw, maar ook de berekening van BVO. Bovendien is het onduidelijk welke weg bedoeld wordt. Er zijn kavels die aan meerdere wegen ontsluiten / aansluiten. Ook is het onduidelijk welke hoogte van
de weg dan bedoeld wordt. De hoogte van de kavelweg is immers
niet altijd eenduidig. Het ontwerp van de weg wordt uiteindelijk bepaald door de Kavelwegvereniging, vaak jaren nadat een vergunning voor huizen is aangevraagd. Daarmee ligt de hoogte van de
weg ook nog niet vast, en kan deze maatstaf dus niet gebruikt worden om het Peil van gebouwen e.d. te toetsen. Vaak wordt de weg
aangelegd met een hoogte gerelateerd aan het maaiveld. Maar als
het maaiveld door bodemdaling zakt, dan kan de weg ook zakken.
De hoogte van de kruin van de kavelweg is een onbruikbare maat,
omdat die weg nog helemaal niet is aangelegd, op het moment dat
de vergunning wordt aangevraagd, en niet bepaald wordt door de
initiatiefnemer maar door de Kavelwegvereniging, en bovendien met
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voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
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bodemdaling zal veranderen. Zienswijze: Er is in feite maar een eenduidige maat voor Peil vast te stellen: als deze gelijk wordt gesteld
aan het Vloerpeil. Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform
deze zienswijze aan te passen
Op diverse plekken wordt gebruik gemaakt van een relatering van
maten aan het maaiveld. Maar dit is niet een eenduidige term en die
is niet eenduidig gemaakt. Het kan bijvoorbeeld een onderdeel van
een ontwikkelplan zijn om de hoogte van het maaiveld te wijzigen.
Ook kan in een gebied al voordat iemand een ontwikkelplan indient
de hoogte van het maaiveld worden gewijzigd, bijvoorbeeld voor
aanleg van een weg, of naburige kavels. Zienwijze: gewenst is dat
het maaiveld wordt gedefinieerd gerelateerd aan het moment dat de
vergunning wordt ingediend, er vanuit gaande dat de kavel als onberoerde grond wordt gekocht en niet in de tussentijd kunstmatig
van hoogte is veranderd.
De verzoeker verwijst naar artikel 11.2.1. Het bestemmingsvlak mag
niet voor meer dan 20% worden bebouwd. Is dat niet in strijd met
het uitruilen van roodkavel? 11.3.a: het is verboden om houtgewassen te kappen of te rooien. Is dat niet in strijd met het ontbreken van
een kapvergunningsregeling in geheel Almere? Graag verduidelijken. 11.3.b: Het is verboden om leidingen aan te brengen? Mag ik
geen leiding aanleggen naar mijn schuurtje, of een drainagebuis of
stroomleiding naar een fontein in mijn vijver? 11.3.c: Verboden Ophogen van de bodem. Sic!!! In Almere. Gewenst is dat het ophogen
van de bodem is toegestaan. Misschien kan er een grens worden
gesteld, maar verbieden is onzinnig. Het is ook niet duidelijk hoe het
bestemmingsplan gelezen moet worden dat op basis van het vergunde ontwikkelplan (volgens regels zoals in artikel 13) uitzondering
/ toestemming regelt voor bovenstaande verboden.
Het is nagevraagd bij de ontwerpers van Oosterwold: bureau
MVRDV: het is nooit de bedoeling geweest, dat vergunningsvrij bijbouwen in Oosterwold leidt tot een hogere bouwdichtheid dan de
norm voor bebouwing in het bestemmingsplan. Vanwege de hoge
grondprijs kiezen initiatiefnemers voor kleinere kavels, en ontstaat
meer behoefte aan bijbouwen bovenop de norm voor maximale bebouwing. In de praktijk zie je dat initiatiefnemers in toenemende
mate gaan maximaliseren op vergunningsvrij bijbouwen. Dat tast de
kwaliteit van het open landschap in Oosterwold aan. Zie 13.12.2 p.
39. Zienswijze: Gewenst is dat het totaal BVO in overeenstemming
blijft met de kavelsamenstelling volgens het ingediende plan. Dat

Reactie van de gemeente

Maaiveld is een term die in het gebruikelijke taalgebruik eenduidig
gedefinieerd is en om die reden niet in de begripsbepalingen van het
bestemmingsplan is opgenomen. Uiteraard wordt het maaiveld ten
tijde van een vergunningaanvraag bedoeld.

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Boswachterij Almeerderhout’
werd ruimte geboden aan een woongemeenschap in de vorm van
een woonbestemming (Ecudorp). Deze bestemming is overgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016. Deze regeling heeft geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold
en voor de indiener van de zienswijze. Op deze gronden is een
ontwikkeling mogelijk conform de bestemming ‘Woongebied’ of
een ontwikkeling conform de ontwikkelregels van Oosterwold in artikel 13.
De planregeling in artikel 11.3 omvat een vergunningplicht voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het vellen of rooien
van houtgewassen of het ophogen van de bodem. Deze activiteiten
kunnen vergund worden als voldaan wordt aan de voorwaarden die
zijn opgenomen in artikel 11.3.2.
Met de herziening zijn de regels hieromtrent niet aangepast ten opzichte van het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016. Bij vergunningvrij bouwen vindt er geen toetsing aan het bestemmingsplan
plaats. Regels in het bestemmingsplan zijn dan ook niet van toepassing en kunnen de vergunningvrije bouwmogelijkheden niet inperken. Hier is één uitzondering op en dat is dat in het bestemmingsplan het erf kan worden gedefinieerd dat relevant is voor het bepalen
van de vergunningvrije bouwmogelijkheden. Dat is gedaan in Oosterwold: de roodkavel geldt als erf. Daarmee zijn de vergunningvrije
bouwmogelijkheden beperkt tot het gedeelte van de kavel waar bebouwing toch al wordt toegestaan. Wel is het zo dat deze bebouwing
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kan, door de regel over maximaal BVO ook van toepassing te verklaren op vergunningsvrij bijbouwen. Er is dan geen vergunning nodig, maar wel een toets op de verhouding tussen BVO en de grootte
van de kavel. De gemeente toetst ook al of initiatiefnemers vergunningsvrij buiten de roodkavel bouwen. Dat kunnen zij dus ook doen
binnen de roodkavel.
In vrijwel alle gemeenten wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd
in de NEN-norm 2580. De door u bedachte methode, waarbij de
BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode om de inhoud van een gebouw te
bepalen, niet de oppervlakte van de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven de kruin van de weg waar de
kavel op aansluit. De hoogte van de kruin van de weg is vaak nog
niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook bestaande initiatieven die al
een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor meerdere
gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst
wordt met de nieuwe methode waardoor er in de meeste gevallen
minder BVO beschikbaar is, als waar tijdens het afsluiten van de
overeenkomst, of bij het realiseren van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun plannen toch te kunnen realiseren
is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke
kostenpost. Deze planschade is onnodig. Ik verzoek u dan ook om
uw eigen definitie van bruto vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante website
van
een
rijksoverheid,
zoals
Rijkswaterstaat:
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
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niet meetelt in de maximale bouwmogelijkheden op grond van het
bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
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van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Het allereerste principe van Oosterwold is dat Oosterwolders Oosterwold maken. Maar in de Governance van Oosterwold, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Oosterwold, en in de
praktijk uitgevoerd in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold, krijgen bewoners geen inbreng. Dit leidt ertoe dat bewoners te laat geïnformeerd worden over veranderingen in beleid, en niet proactief kunnen meewerken aan beleid en beleidsvoorbereiding. Voorstel: leg in
het bestemmingsplan vast, dat, en op welke wijze bewoners en initiatiefnemers van Oosterwold kunnen meebesturen in Oosterwold.
Wanneer de raad Governance van Oosterwold bespreekt, is het van
groot belang dat die bespreking zich niet beperkt tot de vraag welke
overheid waarover gaat. Maar betrek ook bewoners, niet alleen om
inspraak te geven maar om bewoners een volwaardige plek te geven in Governance van Oosterwold. Organisch ontwikkelen betekent ook dat bewoners mee-besturen in Oosterwold. De inbreng van
Oosterwolders is samen te vatten in vier regels: 1. Geef Oosterwolders inspraak voordat beslissingen genomen worden 2. Geef Oosterwolders alle informatie voordat beslissingen worden genomen. 3.
Zadel Oosterwolders niet op met risico’s waarover ze geen zeggenschap krijgen. 4. Laten de betrokken overheden in alle gevallen toelichten wat de inbreng is geweest van Oosterwolders en wat zij met
deze inbreng hebben gedaan. Inspraak en meebesturen begint met
adequaat informeren. Dat is nog steeds allerminst vanzelfsprekend.
Het is een verbetering dat de agenda en besluiten van het Bestuurlijk Overleg tegenwoordig worden gepubliceerd, maar nog steeds
kunnen bewoners onderzoeks- en adviesrapporten niet inzien voordat die door het Bestuurlijk Overleg Oosterwold zijn vastgesteld, en
dat is te laat voor inspraak en invloed op de adviezen. Gewenst is
dat bewoners bij alle onderzoeken en adviezen, voor het vaststellen

Reactie van de gemeente
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook in beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de plantoelichting). Het proces van organisatie en besluitvorming van governance en participatie leg je niet vast in een bestemmingsplan. In
opdracht van de gemeenteraad is de uitvoering hiervan belegd bij
de gebiedsorganisatie. In de loop van 2021 zijn verkennende gesprekken gestart over de aansturing van de gebiedsorganisatie en
de rol van de betrokken overheden en bewoners. Daarbij houdt de
gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek naar de samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold en een groep van andere bewoners over de rol en positie van bewoners.
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van de adviezen inspraak kunnen hebben, en daarmee het BOO
kunnen adviseren. Benoem ook de roze olifant in de organisatie: De
Capaciteit van de gebiedsorganisatie is gewoon verreweg onvoldoende om lopende zaken zorgvuldig en tijdig af te wikkelen. De
gebiedsorganisatie verschuilt zich achter een wachtlijst voor aanmelding, maar dat is niet organisch ontwikkelen. De gebiedsorganisatie heeft met de wachtlijst zelf de schaarste veroorzaakt, die mede
leidt tot de oplopende grondprijs, waardoor mensen op die wachtlijst
meer moeten betalen of van hun project moeten afzien. En bij Governance hoort ook communicatie: kan de gebiedsorganisatie een
SLA (service level agreement) opnemen in de werkwijze van de gebiedsorganisatie? En een volwaardige klachtenprocedure. Bij Governance hoort niet alleen een risicoanalyse die u jaarlijks van de
gebiedsorganisatie krijgt: risico’s voor de gemeente. Wat te denken
van risico’s voor bewoners? De gemeente dekt haar eigen risico’s
in met allerlei juridische bepalingen, die weinig rekening houden met
risico’s van bewoners. Misschien zou het een idee zijn dat de Rekenkamer zich eens hierover buigt en adviseert voordat we deze
Governance vastleggen. Voorstel: om in de jaarrapportage Oosterwold ieder jaar ook een risicoanalyse voor initiatiefnemers en bewoners toe te voegen.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door

Reactie van de gemeente

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
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grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders,
op aansturen van de gemeente destijds, voor vele duizenden euro’s
geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente en het waterschap
aansturen op een aansluiting op het riool. Deze aanpassing vraagt
nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur rondom riolering
wordt in de rest van Nederland door de overheid of netwerkbedrijven
georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld
moet worden. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief
meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij
over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening.

Reactie van de gemeente
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu
is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen
optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold.
Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de
aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij m.i. artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

Reactie van de gemeente

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
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20.
20.1

Zienswijze 20
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Daarnaast zijn ze
noodzakelijk, niet in het minst in de zomer wanneer beesten schaduw nodig hebben. Dit is een groter probleem voor ze, dan koude in
de winter. Dieren kunnen overlijden door een gebrek aan schaduw.
Ik stel dan ook voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5
meter te verhogen naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige
bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze
geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de
openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale
oppervlakte voor deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10%
van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze bouwwerken alleen voor het uitoefenen
van stadslandbouw bedoeld zijn zou ik dit graag koppelen aan de
realisatie van stadslandbouw. Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De

20.2

Reactie van de gemeente
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
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door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in uw rekenmethode als referentie 30cm boven de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van
de kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van
een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt
straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen.
Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met
u hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen ter-
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een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
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wijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Zienswijze 22
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar
mijn idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd
kan worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt
bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar
stelt het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte

Reactie van de gemeente
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
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van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek
deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen.

21.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit kan veel discussie geven tijdens een
vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk
is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

21.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn

Reactie van de gemeente
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
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voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalide-voertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van
deze zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan
voetgangers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen
door voetgangers.

21.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te
bepalen. Dat de gemeente een advies geeft t.o.v. NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

21.5

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
Lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Als bewoner / eigenaar van een kavel en onroerend goed
aangrenzend aan de reservering voor de Stichtse Lijn kan dit grote
gevolgen hebben voor ons uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling
en waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Dit is namelijk iets waar wij tijdens de koop van de grond en
ontwerp van de woning geen rekening mee hebben kunnen houden.
Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing kan
plaatsvinden in deze reservering.

Reactie van de gemeente
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
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21.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet
men de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning
en wil ik dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

21.7

21.8

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid f wordt aangeven dat
water aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels.
Graag hieraan toevoegen dat het ‘open’ water dan ook een bepaalde diepte heeft; bijvoorbeeld 1 meter onder het gemiddeld
grondwaterniveau. Dit voorkomt stilstaand water en voorkomt overlast. Tussen dit ‘open water’ kan men natuurlijk ook met een zinker
werken, waardoor de overige percentages ook nog behaald kunnen
worden op een kavel.

Reactie van de gemeente
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
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De verzoeker verwijst naar artikelen 16.1 en 16.1.1. Het ontgaat mij
aan de beredenering dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% BVO
geen hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50% BVO wel. Daarnaast kan een bedrijf tot 33% BVO
vele malen groter zijn op het ene kavel dan een bedrijf tot 50% BVO
op het andere kavel. Het lijkt me goed om lid a en b van 16.1.1. toe
te voegen aan 16.1.

21.10

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle ‘Oosterwolders’
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg
van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in

21.11
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Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.
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het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Zienswijze 22
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. De aanpassing naar een minimale breedte van 5 meter zal zorgen voor een beperking van het
plaatsen van straatverlichting (negatieve invloed op veiligheid), vogelpalen, brievenbussen en andere kleine objecten die onder definitie bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vallen. Ook zal de initiatiefnemer door deze aanpassing minder efficiënt en esthetisch een
schuur, kippenhok, en andere kleine bouwwerken kunnen plaatsen
op het bouwveld. In deze aanpassing wordt, mijns inziens, uitgegaan van een rechthoekig of vierkant bouwveld. Ronde of andere
esthetische vormen zullen al snel leiden tot een breedte kleiner dan
5 meter. Een betere oplossing lijkt me dat rondom een gebouw op
het bouwveld altijd een minimale breedte van halve meter overblijft.
Deze aanpassing verstoort de plannen die wij voor de toekomst hebben en hebben lopen daardoor planschade op.

Reactie van de gemeente

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
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22.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. Waarom wordt hier afgeweken van NEN 2580 BVO? De NEN norm is niet voor niets uitgedacht.
Ons voorstel is om hier niet van de NEN 2580 af te wijken en deze
als standaard aan te houden. Zelf hebben wij met maar 1 bouwlaag
geen “last” van deze aanpassing, maar initiatiefnemers die nog
moeten ontwikkelen of willen aanpassen kunnen door deze aanpassing worden belemmerd in hun ontwikkeling.

22.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In het oorspronkelijke plan
wordt gesproken over een publiek toegankelijke zone voor voetgangers en fietsers; nu wordt daaraan o.a. toegevoegd routes voor langzaam verkeer. De algemene definitie voor langzaam verkeer is: “Onder langzaam verkeer wordt verstaan niet-motorvoertuigen, fietsers,
voetgangers, en geleiders/berijders van een dier. Ook motorvoertuigen met een snelheidsbeperking, zoals landbouwvoertuigen, vallen
onder het langzaam verkeer.” Dit zou inhouden dat er nu ook landbouwvoertuigen toegestaan zijn op een relatief smalle strook (2 meter), waarbij een aantal initiatiefnemers, waaronder wij, een gedeelte
van de doorwaadbare zone, met goedkeuring vanuit de AO, hebben
aangemerkt én ingericht als stadslandbouw. Een ander punt is de
beschrijving van nutsvoorzieningen. Vanuit mijn ervaring met de
aanleg van de hoofdvoorzieningen nutsstrook in het doelgebied van
onze kavelwegvereniging en de aanliggende kavelwegvereniging is
dat de nutsen niet door een doorwaadbare zone willen aanleggen
aangezien die (bijna) altijd onverhard is. Een punt die ik graag toegevoegd zou willen hebben is de breedte van de doorwaadbare
zone als deze tussen twee initiatieven ligt. Bij de huidige bewoners
van Oosterwold verschilt de interpretatie van 2 meter doorwaadbare

Reactie van de gemeente
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Uitgangspunt is dat per kavel 2 meter doorwaadbare zone moet worden ingericht, samen met het buurkavel is dus sprake van een zone
van 4 meter. Dit is opgenomen in artikel 13.7 onder b.
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zone. Sommige bewoners, zoals wij, hanteren 2 meter per initiatief
(dus een totale breedte tussen twee initiatieven van 4 meter, maar
andere bewoners hanteren een totale breedte van 2 meter (dus per
initiatief 1 meter). Dit zou duidelijker omschreven kunnen worden.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.41. Hieraan is toegevoegd paden van maximaal 1,5 meter breed. Hoe wordt dit gecombineerd met
de doorwaadbare zone? Een groot aantal initiatiefnemers heeft het
percentage groen - verspreid opgenomen in de doorwaadbare zone.
Bij punt 1.40 is opgenomen onverharde of halfverharde paden; bij
punt 1.41 wordt alleen gesproken over paden. De restrictie van fietsers en voetgangers is hier verwijderd. Houdt dit in dat dit deel van
de kavel voor alle verkeer toegankelijk is? Dit graag verduidelijken
in richtlijnen die overeenkomen met de oorspronkelijke opzet van
Oosterwold.

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Waarom de aanpassing
naar 30 centimeter boven de kruin van de weg? Bij heel veel aanvragen omgevingsvergunning is dit nog niet bekend aangezien 1. de
weg nog niet is aangelegd, 2. de kruin van de weg nog niet voor
100% vast staat. Waarom wordt niet de algemene definitie van peil
in de bouw aangehouden: “In de bouw is het 'peil' het horizontale
vlak van waaruit alle hoogten in een gebouw worden bepaald.
Meestal is dit de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer
die op peil is nul ligt (peil = 0). Tevens kan worden bepaald hoeveel
deze vloer hoger of lager ligt dan NAP”.

Reactie van de gemeente

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte
voor. In Groen – verspreid mogen paden aangelegd worden. Deze
mogen verhard zijn. In Groen – natuur mogen eveneens paden
worden aangelegd, maar dan enkel onverhard of half verhard.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
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De verzoeker verwijst naar artikel 2.6. Dit is een toevoeging onder
artikel 2 – Wijze van Meten. Bestaande initiatieven hebben deze beperking niet gehad, waardoor de percentages water zijn gebaseerd
op de oppervlakte maaiveld. Door deze toevoeging hebben initiatieven met een schuin lopende oever nu opeens minder oppervlaktewater dan in het goedgekeurde plan. Dit kan voor problemen zorgen
bij het aanpassen van het plan en dus planschade.

22.7

De verzoeker verwijst naar artikel 4.1. Lid f heeft als toevoeging: “en
langzaam verkeersroutes”. Wat is het doel van deze toevoeging?
Langzaam verkeer kan toch gewoon gebruik maken van punt e: bestaande wegen?

22.8

De verzoeker verwijst naar artikel 13.4.2. Is hier nagedacht over de
problemen die kunnen ontstaan bij het vrijgeven van de reservering
“Stichtse Lijn” voor bebouwing? Niet alle stukken van deze reservering zijn nu ontsloten door een weg. Door het vrijgeven van deze
reservering voor bebouwing worden bestaande initiatieven opgezadeld met ontsluitingsproblemen. Nieuwe ontsluitingen zullen ook gevolgen hebben voor doelgebieden van solitaire kavelwegverenigingen. Bestaande initiatieven hebben tijdens hun traject niet op deze
voorgestelde aanpassingen kunnen anticiperen en dit meenemen in
hun plannen.

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
Deze regel is bij de herziening niet gewijzigd. Naast de bestaande
wegen, wordt binnen deze bestemming ruimte geboden voor nieuwe
langzaam verkeersroutes. In de doorwaadbare zone (zoals in artikel
l13 is bepaald) is wel een toevoeging gedaan voor langzaam verkeer. Deze wordt naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen gewijzigd naar fiets- en voetpaden, omdat gemotoriseerd verkeer in de
doorwaadbare zone ongewenst is.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
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22.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Dit artikel is een vrijbrief
voor grote ontwikkelaars om via twee kavels een geclusterde ontwikkeling uit te voeren. Dit is zeer ongewenst in de oorspronkelijke
opzet van Oosterwold. Dit artikel graag aanpassen zodat het niet
mogelijk is dat er massale verrekening kan plaats vinden waardoor
geclusterde ontwikkeling kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:
Roodkavelverrekening kan alleen plaatsvinden tussen kavels met
maximaal 10 woningen.

22.10

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Ook hier is de restrictie
van fietsers en voetgangers verwijderd. Zie opmerking bij 1.41. De
verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Waarom wordt hier een minimale breedte van 2,5 meter opgelegd? Dit graag aanpassen naar
de normale breedte van een pad, zegge 1,5 meter. Deze aanpassing zorgt ervoor dat bij initiatiefnemers waarbij de woning verder
van de verharding / infrazone ligt een onevenredig deel van hun
roodkavel kwijt zijn aan het pad tussen verharding / parkeren en de
woning.

Reactie van de gemeente
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
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22.11

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7.1. Dit artikel is aangepast van
collectieve waterberging naar helofytenfilter. Houdt dit in dat er geen
uitzondering meer is voor collectieve waterberging? Graag het artikel afwijken ten behoeve van collectieve waterberging weer toevoegen.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In dit lid wordt de
mogelijkheid gegeven om bouwwerken t.b.v. standslandbouw buiten
het roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een hoogte restrictie op
van 0,5 meter. Dit lid graag aanpassen zodat het mogelijk is om bijvoorbeeld beschutting/nachtverblijf t.b.v. kleine herkauwers of een
kas t.b.v. stadslandbouw buiten het roodkavel te plaatsen. Gezien
de aard van een kas past dit prima op de zone stadslandbouw. Hierbij het verzoek om de hoogte aan te passen naar maximaal 3 meter
waarmee de hoogte dezelfde eis krijgt als overige bouwwerken geen
gebouwen zijnde op het roodkavel waarmee de openheid van het
landschap niet wordt aangetast.

22.12

22.13

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.4. Met dit artikel wordt de
mogelijkheid gegeven om een bouwwerk van maximaal 4 meter
hoog aan te leggen. 1. Is het de bedoeling dat we van Oosterwold
een ommuurde woonwijk gaan maken? 2. Hoe wordt de 4 meter gemeten? Is dat t.o.v. oorspronkelijk maaiveld? Wat als ik eerst een
aardenwal van 3 meter maak en daarop een bouwwerk van 4 meter
plaats (totaal 7 meter t.o.v. oorspronkelijk maaiveld). Wordt dat
goedgekeurd? Ook dit artikel lijkt te zijn toegevoegd voor grote ontwikkelaars.

Reactie van de gemeente
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
In de doorwaadbare zone wordt met de herziening ook water toegestaan. Daarmee is het mogelijk om water samen met aansluitende
percelen te ontwikkelen. Hiervoor is niet langer een afwijking ten behoeve van collectieve waterberging noodzakelijk.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
De hoogte wordt gemeten ten opzichte van peil, zoals is gedefinieerd in het plan. Deze definitie is losgekoppeld van het maaiveld en
gekoppeld aan de hoogte van de weg waar het perceel op aansluit.
Daarnaast is een minimum vloerpeil voorgeschreven. Het ophogen
van maaiveld wordt met de herziening vergunningplichtig en kan dus
niet zonder meer plaatsvinden maar is in beginsel nog altijd mogelijk. De FAR voorziet in de mogelijkheid van hoogbouw, zeker als je
een ruim kavel hebt. Met de herziening is de mogelijkheid toegevoegd om af te wijken van de bouwregels ten behoeve van geluid-
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22.14

Zoals al vermeld lijkt het erop dat de voorgestelde aanpassingen
vooral voor in het belang zijn van grote (project)ontwikkelaars die
hierdoor grote gebieden kunnen samenvoegen / uitruilen en daardoor een fantasieloze geclusterde woonwijk kunnen opzetten; neem
project ’t Groene Wold als voorbeeld. Deze “woonwijk” doet de naam
“Groen” weinig eer aan en zorgt voor een aantasting van de kwaliteit
zoals Oosterwold oorspronkelijk bedoeld is. Er zijn voldoende mogelijkheden om, ook voor mensen met een klein budget, te ontwikkelen volgens de oorspronkelijke opzet van Oosterwold.

22.15

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje voor
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

Reactie van de gemeente
werende en slagschaduwwerende voorzieningen. Met deze afwijking ontstaan er onder meer extra mogelijkheden om in de zone
langs de rijksweg A27 woningen te realiseren.
De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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Reactie
Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan
te passen zodat bestaande initiatieven niet de dupe worden van
deze voorgestelde aanpassingen.
In de oorspronkelijke opzet van Oosterwold is (of was) het de bedoeling dat elk initiatief zelf óf als collectief zorg draagt voor een
adequate waterzuivering welke voldoet aan de voorgeschreven regels (IBA klasse 3B). De initiatiefnemers hebben voor duizenden
euro’s moeten investeren in deze, bewezen, afvalwaterzuivering. De
kavelwegverenigingen die zijn opgericht zijn hebben statutair niets
beschreven over de aanleg van een gemeentelijk of particulier riool
onder de kavelweg. Ook initiatiefnemers hebben in hun notariële
stukken niets staan over het moeten meewerken aan een riool,
waardoor initiatiefnemers die vrijwillig of verplicht op het gemeentelijk riool willen of moeten aansluiten voor een potentieel onmogelijke
opdracht staan. Ze zijn hiervoor geheel afhankelijk van de welwillendheid van andere initiatiefnemers. Een van de “nieuwe regels” is
dat initiatiefnemers twee jaar de kans krijgen voor het in order krijgen
van de meetwaardes. De initiatiefnemer wordt dan “afgerekend” op
een momentopname van de meting. Een IBA is een biologisch proces welke fluctueert. In onze eigen metingen door de leverancier zal
bijvoorbeeld voor tussen de eerste meting van maart dit jaar en de
meting van juli dit jaar een factor 4,5 verschil in het nitraatgehalte
(wel nog steeds onder de maximale waardes gelukkig) terwijl er qua
gebruik niets is veranderd. Een betere oplossing voor de bepalen
van de kwaliteit van de IBA is om een x aantal metingen per jaar te
middelen en vanuit daar te bepalen wat de kwaliteit is en of de IBA,
gemiddeld gezien, voldoet aan de richtlijnen. Op deze manier wordt
er een beter overzicht verkregen. Dit is te vergelijke met het verschil
tussen een flitspaal (momentopname) en een trajectcontrole (meting
over langere tijd). Eventuele niet representatieve metingen door bijvoorbeeld vakantie (minder gebruik van IBA) of feestje (kortstondig
veel gebruik van IBA) worden op die manier ondervangen. Een momentopname is mijns inziens (bijna) nooit representatief. Ook is
twee jaar mijns inziens te kort. Biologische en biochemische processen hebben soms langere tijd nodig om op te starten en stabiel te
worden. Een periode van 5 of nog beter 10 jaar zou beter zijn. Over
deze langere periode zullen dan ook meerdere metingen zijn gedaan waaruit de kwaliteit van de IBA zal blijken. Mocht het vanuit
overheidswege noodzakelijk te zijn om in het gehele plangebied een
openbaar riool aan te leggen dan is mijn voorstel dat dit volledige

Reactie van de gemeente

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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Reactie
ten koste komt voor de gemeente. De kosten voor de aanleg en reparatie van bestaande kavelwegen kunnen door de gemeente worden bekostigd vanuit de belasting zuiveringsheffing die door de gemeente wordt opgelegd zoals gebruikelijk in Nederland.
Niets ten nadele van de medewerkers van Team Oosterwold, welke
ontzettend goed werk verzetten, maar soms lijkt het erop dat er uit
het niets opeens allerlei nieuwe regels en procedures worden bedacht / ingevoerd. Initiatiefnemers die nu met hun plannen bezig zijn
krijgen opeens volledige andere eisen aan hun plannen dan initiatiefnemers van enkele jaren geleden. Ik zeg niet dat het zo is, maar
het lijkt erop dat met elke nieuwe gebiedsregisseur er nieuwe regels
worden bedacht. Dit kan natuurlijk niet zo zijn. Hierbij het verzoek
om goed vast te legen in het bestemmingsplan aan welke regels een
initiatief moet voldoen zodat het volkomen duidelijk én toetsbaar is
waaraan de initiatiefnemer moet voldoen en dit niet afhangt van persoonlijke opvattingen van gemeentelijke medewerkers (eigen of inhuur). In de eerste alinea gaven we al aan gelukkige bewoners te
zijn; ook wij hebben diverse tegenslagen gehad en zijn nog niet klaar
met de bouw vanwege de Coronacrisis, maar ondanks alles zijn we
blij te mogen bouwen én wonen in het project Oosterwold. Het voelt
voor ons als een voorrecht deel uit te mogen maken van deze opzet.
Het is een unieke wijk in Nederland (en ver daarbuiten); en het is
aan ons allen, overheid én bewoners, om dit te laten slagen. Hierbij
ons verzoek om het oorspronkelijke idee van Oosterwold te laten
slagen en ook fase 1b en 2 te ontwikkelen zoals oorspronkelijk bedoeld. Laten we er dus voor zorgen dat fase 1b en 2 niet als de
zogenaamde vinex-wijken worden opgezet!

Reactie van de gemeente

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
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23.
23.1

Zienswijze 23
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

24.
24.1

Zienswijze 24, zienswijze 51, zienswijze 77 & zienswijze 85
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar
mijn idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd
kan worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt
bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar
stelt het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte
van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek
deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen.

Reactie van de gemeente
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
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24.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

24.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijd is momenteel 99% van deze
zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

Reactie van de gemeente
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
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24.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te
bepalen. Dat de gemeente een advies geeft t.o.v. NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

24.5

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Voor de bewoners/eigenaars van onroerend goed van
een kavel aangrenzend aan de reservering voor Stichtse lijn kan dit
grote gevolgen hebben voor hun uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling en waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen
bebouwing kan plaatsvinden in deze reservering.

24.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden

Reactie van de gemeente
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
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Reactie
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we
de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid f wordt aangeven dat
water aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels.
Graag hieraan toevoegen dat het ‘open’ water dan ook een bepaalde diepte heeft; bijvoorbeeld 1 meter onder het gemiddeld
grondwaterniveau. Dit voorkomt stilstaand water en voorkomt overlast. Tussen dit ‘open water’ kan men natuurlijk ook met een zinker
werken, waardoor de overige percentages ook nog behaald kunnen
worden op een kavel.
De verzoeker verwijst naar artikelen 16.1 en 16.1.1. Het ontgaat mij
aan de redenatie dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% bvo
geen hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50% bvo wel. Daarnaast kan een bedrijf tot 33% bvo vele
malen groter zijn op het ene kavel dan een bedrijf tot 50% bvo op
het andere kavel. Het lijkt me goed om lid a en b van 16.1.1. toe te
voegen aan 16.1.

Reactie van de gemeente
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
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24.10

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg
van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen

24.11

24.12

Reactie van de gemeente
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
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van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap dat op termijn de gewijzigde kavelindeling verstuurd mag
worden naar gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht
al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold te sturen o.b.v.
de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit niet meer mag
lopen we tegen de nieuwe regels van minimaal 5 meter breed bouwveld en water dat aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Omdat het roodkavel en de waterberging in vorm en positie zijn gewijzigd kunnen
we niet aan de oude kavelindeling voldoen en ook niet aan de
nieuwe regels in het bestemmingsplan. Buiten de kavelindeling zijn
er tal van regels veranderd (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) en dit zal betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan
de oude regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning
of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe
bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het
bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer
voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te
maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is.

25.
25.1

Zienswijze 25
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook

Reactie van de gemeente
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/

25.2

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

26.

Zienswijze 26 & 27

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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Oosterwold is voor de Oosterwolders hetgeen betekent dat projectontwikkelaars geweerd moeten worden. Deze groepen lichten aantoonbaar de hand met het idee achter Oosterwold en verrijken zich
zelf ten koste van ons leefklimaat. Ze trekken mensen aan die zich
niet achter het idee van Oosterwold kunnen of willen stellen. Zo
wordt er geadverteerd met “wel de lusten maar niet de lasten van
Oosterwold”. Schande! Dat moet u tegengaan. Eerdere beschermingsmethoden van uw hand zoals dat er geen grond meer uitgegeven wordt aan anderen dan de eindgebruikers worden omzeild
door iedere belangstellende als kandidaat koper te noteren en aan
de hand van die lijst een project te beginnen. Dit kunt u alleen voorkomen door ook net die zogenaamde eindgebruikers een anterieure
overeenkomst aan te gaan die niet door de projectontwikkelaar is
voorgekauwd.

26.2

Eigenaren die de regels van Oosterwold na de koop niet (langer)
nakomen moeten een navordering krijgen of een dwangsom opgelegd krijgen desnoods handhaving in fysieke vorm. Dit moet door
kettingbedingen veilig worden gesteld.
Doorwaadbare zones zijn de charme van Oosterwold en bevorderen
sociale samenhang. Het mag dus niet zo zijn dat eigenaren weigeren de verplichte doorwaadbaarheid uit te voeren. Wel moet er
ruimte zijn om de doorwaadbaarheid anders naar de geest van de
regels in te vullen. Daarop wordt nog gestudeerd door gemeente en
Platform (van NIET vertegenwoordigende bewoners). In het bestemmingsplan kunt u vast wel een voorziening treffen om dit aan te
pakken zodat het (meer) wettelijke/contractuele status ter handhaving/afdwinging krijgt. Bewoners moeten hier meer zeggenschap
over krijgen om tot algemene en individueel gebruik te komen. Zo
loopt onze doorwaadbare zone tot aan een sloot van stadbosbeheer
en dan heeft de breedte geen functie, en is het juist heel goed mogelijk om een verleng stuk van het bos te worden de wijk in voor flora
en fauna.
Voedselproductie, agrarische uitstraling van Oosterwold. Er zou
meer controle moeten plaats vinden op de stadlandbouw functionaliteit. 10 bomen op 3000m2 is natuurlijk geen stadslandbouw.

26.3

26.4

Reactie van de gemeente
De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de regels te handhaven als deze in de praktijk niet worden nageleefd. Voor het overige heeft deze zienswijze geen betrekking op het bestemmingsplan.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Stadslandbouw is een belangrijk principe binnen Oosterwold. Oosterwold is niet beoogd als een reguliere woonwijk, met woningen en
ruime tuinen. De (kleinschalige) agrarische functie met voedselproductie in de vorm van stadslandbouw, gemengd met wonen is een
ambitie die bij Oosterwold hoort en nagestreefd wordt. Het bestemmingsplan biedt dan ook regels die waarborgen dat daadwerkelijk
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26.5

Mensen moeten zelf de keus hebben of ze aan het riool willen worden aangesloten. Afwijkingen van de norm moeten opzelfde wijze
worden gedoogd als bij de reguliere afvalwaterzuivering door waterschap zelf. Als in het reeds bebouwde gebied van fase 1a om wat
voor reden dan ook riool moet worden aangesloten, dan dient daarvoor in het bestemmingsplan een voor bewoners aanvaardbare
voorziening te worden getroffen voor de door bewoners gedane investeringen als aansluiting verplicht wordt. Natuurlijk met aftrek vanwege bespaarde rioolrecht en zuiveringsheffing en een omslag van
het aandeel in aanleg van riool. Vanzelfsprekend kunt u het niet maken de kosten van rioolaanleg nog eens op bewoners met bestaande systemen te verhalen zonder te compenseren voor de
reeds gedane investeringen. Om rechtsonzekerheid te vermijden
dient dit in bestemmingsplan te worden opgenomen
Ik vind dat u moet regelen dat de grond rechtstreeks van RijksVastgoedBedrijf aan kopers moet worden getransporteerd. Het is juridisch mogelijk om alle contractuele rechten van Almere daarin te
waarborgen. Nu wordt er dubbel betaald voor notaris en kadaster en
er zit een wekenlange vertraging in bij de verkoop omdat RVB eerst
moet tekenen. Het zijn standaardcontracten dus in de toekomst
moet u dat beter regelen. De verenigingen hebben de grond van de
weg vaak aangekocht en dat moet worden teruggekocht door kopers. Dat kost vaak meer dan die grond waard is. Mandeligheid had
dit kunnen voorkomen
Nutsaansluitingen sluiten niet tijdig aan en hebben monopoliepositie
Mensen wachten onnodig lang, soms jaren op (bouw-)aansluitingen.
Gebiedsregie is om te faciliteren maar doet niets om individuele initiatiefnemers te helpen hierin. Ik vind dat dit een verplichting in het
bestemmingsplan moet worden om de nutsbedrijven net zo snel te
laten werken als in overige gebieden van Almere (en of Nederland).
Aanvankelijk was de grondprijs heel laag dus spreekt het vanzelf dat
bewoners dat moeten regelen. De pioniers hebben geregeld dat er
al aansluitingen kwamen. Dat was in het begin nog onzeker. Maar
door succes van Oosterwold, financiële crisis 2008, opleving sinds
2015 in de bouw kunnen de nutsen het niet meer aan in Almere. De
overheid kan ervoor zorgen dat er andere partijen aan het werk kunnen worden gesteld en dat monopolieposities tijdelijk worden vrijge-

26.6

26.7
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sprake is van stadslandbouw. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de regels te handhaven als deze in de praktijk niet worden nageleefd.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op het bestemmingsplan.
Het transport van het Rijksvastgoedbedrijf via gemeente naar initiatiefnemer is één notariële actie (ABC) en één inschrijving kadaster.
Aanvullende vragen hieromtrent kunnen gesteld worden aan de gebiedsorganisatie Oosterwold.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op het bestemmingsplan. Dit
is geen Oosterwolds probleem maar een landelijk probleem. Maar
omdat er in Oosterwold sprake is van nutsvoorzieningen in private
grond kan de gemeente er weinig in betekenen. Vragen en voorstellen hieromtrent kunnen (voor)gesteld worden aan de gebiedsorganisatie Oosterwold. Inmiddels wordt ook op verzoek van de gemeenteraad gewerkt aan een gemeente brede reactie op de leveringsproblemen bij met name de energienetwerk bedrijven.
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geven tot achterstanden zijn weggewerkt. Regel dit in bestemmingsplan of zet dit in resultaatsverplichting gemeentelijke overheid/bestuursorganisatie en gebiedsregie.
Planschade en overgangsregeling bestaande ontwikkelplannen.
Niet alleen voor mij maar ook voor andere bestaande ontwikkelplannen dreigen de verworven rechten te worden beperkt. Afgezien van
dit gegeven toont de overheid zich hier weer onbetrouwbaar. Tijdens
de ontwikkelingsfase verander(d)en voortdurend de regels, iets
waar nu in een goed bestemmingsplan een eind aan moet worden
gemaakt. Verzoeke een overgangsregeling te treffen die de huidige
initiatiefnemers die al een goedgekeurd ontwikkelplan hebben ingediend geen nadelen tegenover het huidige bestemmingsplan oplevert en voorzie in een compensatie voor planschade als wij beperkter dan voorheen ons kavel kunnen gebruiken.
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 5 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling voor
deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv. 5),
zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet
aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold
gelden. Uiteraard staat het getal van 5 woningen open voor bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het nu al
bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting

Reactie van de gemeente

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs de
bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. Hier wordt een minimale
breedte van 5 meter aangehouden om reële mogelijkheden te bieden voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde horen hier niet bij.
Hier mee wordt de bewoner erg beperkt in bijvoorbeeld het plaatsen
van lantaarnpalen langs de kavelweg, brievenbussen, vogelpalen,
vlaggenmasten en alle andere kleinere objecten die onder de definitie bouwwerken, geen gebouwen zijnde vallen.

De verzoeker verwijst naar artikel.1.30. Dit is een nieuw begrip ten
opzichte van het bestaande bestemmingsplan. In het bestaande
plan wordt gesproken over publiek toegankelijke zones voor voetgangers en fietsers. Nu komt daar in de herziening ook langzaam
verkeer bij. Onze doorwaadbare zone is niet geschikt voor het gewicht van shovels en tractoren of andere "voertuigen". Daarbij gaat
onze DWZ naar een sloot van stadbosbeheer, het ontbreekt aan
maatwerk. Laten we Oosterwold groener maken daar waar mogelijk
en laat de DWZ vol plaatsen met struiken en bloesembomen zodat
we een ecologische aanvliegroute maken voor de fauna vanuit het
bos de rest van Oosterwold in. Het ontbreekt verder aan duidelijkheid m.b.t. wat wel en NIET mag in de DWZ. Helderheid middels
bijv. tekeningen (voorbeelden) en heldere afspraken zou erg wenselijk zijn. Het afkopen van de DWZ zou een goede optie voor losse
initiatieven / bewoners, waarbij de DWZ geen functie heeft door het
ontbreken van een bestemming / doorlopende weg / Watergang
zonder brug.

Reactie van de gemeente

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
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voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

26.12

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Is de definitie van peil niet
gewoon de hoogte van de begane grondvloer van het gebouw t.o.v.
NAP? De kruin van de weg heeft niks te maken met de hoogte van
de begane grondvloer. Dit is een keuze die de bewoner zelf maakt
bij het bedenken van zijn woning. Overigens wordt later in het bestemmingsplan weer een andere definitie van het peil gegeven. Uit
de toelichting blijkt dat het Waterschap Zuiderzeeland een werkgroep “normsystematiek wateroverlast Oosterwold” heeft. Opmerkelijk want er is nog nooit wateroverlast geweest in Oosterwold. In
Oosterwold is er vaker een watertekort, omdat er geen adequaat
watersysteem is aangelegd. Het bestaande systeem van kavelsloten is gebaseerd op grootschalige landbouw. Het is opmerkelijk dat
de Waterschap dan de bewoners wil verplichten om hun vloer op
een minimale hoogte te leggen, terwijl men hun eigen zorgplicht om
voldoende oppervlaktewater in het gebied te realiseren niet zo serieus neemt.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Dit is verwarrend. Elders
wordt een minimale breedte van het roodkavel (bouwvlak) van 5 meter geëist. Als 2,5 meter genoeg is om een kennelijk bruikbare invulling van het roodkavel te verkrijgen, waarom dan die eis van 5 meter
voor het bouwveld? (In lid c wordt het roodkavel bouwveld genoemd).

De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

26.13

Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
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Momenteel gaan er diverse wilde verhalen, in de pers en in deze
stukken is het ook niet gehele duidelijk wat men nu wil met de reserveringsstrook voor het HOV. Dat men deze groen wil maken, al dan
niet tijdelijk, geen enkel probleem. Echter het beschikbaar maken
voor woningbouw kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dus laat deze
vrij van bouwwerken anders dan nodig voor het HOV.

Reactie van de gemeente
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Artikel 3.1.1 Bro regelt het verplichte overleg dat bij het opstellen
van een bestemmingsplan gevoerd moet worden. Het staat de gemeente vrij om meer partijen te betrekken bij de voorbereiding van
een bestemmingsplan. Voor de herziening heeft de gemeente een
selectie gemaakt van de relevante organisaties waar het voorontwerp aan is toegestuurd. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij
de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2
van de plantoelichting).

26.15

In het overzicht van de reacties artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening constateer ik dat er reacties op het concept ontwerp zijn gevraagd aan veel instanties, bedrijven en belangengroepen. Maar
niet aan de bewoners. Kan de wethouder mij uitleggen hoe dit zich
verhouden met het principe 7 van de Almere Principles “Mensen
maken de stad”? Is bijvoorbeeld het belang van een commercieel
windpark, welke niet eens binnen het plangebied ligt belangrijker
dan de ideeën van bewoners die hier werken, leven en wonen?

27.
27.1

Zienswijze 27
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 26.

Zie zienswijze 26.

28.
28.1

Zienswijze 28
Veel bouwwerken in Oosterwold zijn op 80 cm hoogte boven het
maaiveld gebouwd. De wegen zijn meestal 50 cm boven het maaiveld. Dus de nieuwe definitie van het peil zijnde 30 cm boven de
kruin van de weg dekt de meeste situaties. Maar er zijn ook huizen
die 1,80 m boven het maaiveld liggen en dus ongeveer 1,30 boven
de weg. Mijn huis komt op een terp van 3,40 m boven het maaiveld,

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
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ongeveer 2,90 m boven de kruin van de weg. Mijn huis wordt een
bungalow met 1 bouwlaag en een plat dak, ongeveer 3,60 m hoog
en een plafondhoogte van ongeveer 3,25 m. Gaan die hoogtes meetellen in de bepaling van BVO / hoogte van het bouwwerk bij de
nieuwe FAR berekening? Want de 1e bouwlaag komt boven de eerste 1,5 m van de FAR. Wat ik wil voorkomen en niet mee akkoord
ga is dat bij een toekomstige wijziging op mijn kavel in het nieuwe
bestemmingsplan de situatie ontstaat dat mijn BVO opeens dubbel
gaat tellen, of dat ik maar de helft van het toegestane BVO mag
realiseren of dat ik twee bouwlagen zou moeten realiseren. Want de
definitie van het peil is in het huidige bestemmingsplan: "voor een
bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw". In het herziene plan is de definitie van het peil
gewijzigd in "30 cm boven de kruin van de weg", daarmee geen rekening houdend met het feit dat ik en sommige anderen in Oosterwold een stuk hoger bouwen dan gebruikelijk. Heeft deze wijziging
in FAR berekening van het herziene plan consequenties in de toekomst voor mij qua BVO of bouwlagen of blijft dat in het nieuw plan
hetzelfde? Als ik kijk naar de definitie van BVO: "het totaal van de
oppervlakten van de bebouwing buitenwerks gemeten op elke 3 meter hoogte van de bebouwing, te starten op 1,5 meter boven peil (1,5
meter, 4,5 meter en 7,5 meter et cetera)" zou ik zeggen dat er geen
consequenties zijn want op 1,5 m hoogte is er nog geen bebouwing,
alleen een verhoogd maaiveld (de terp). Op 4,5 m hoogte is er wel
bebouwing maar niet meer dan 1 laag. Dus bij elkaar opgeteld blijft
de oppervlakte van de bebouwing ongewijzigd, of die bouwlaag op
1,5 m of op 4,5m hoogte begint. Klopt mijn aanname en zijn er geen
nadelige consequenties op dit gebied voor mij bij een wijziging in de
toekomst als het herziene plan actief is? Als er wel nadelige consequenties te verwachten zijn verzoek ik u een uitzondering in het plan
te maken voor 1 laags bungalows met een plat dak gebouwd op een
hoge terp.
In het herziene plan wordt gesproken over een doorwaadbare zone
met een breedte van 2 m. Daarnaast wordt er gesproken over langzaam verkeer. Beiden gaan in mijn optiek voorbij aan de oorspronkelijke bedoeling van de doorwaadbare zones, namelijk om wandelaars de gelegenheid te geven rond te wandelen of te fietsen in Oosterwold in een open toegankelijk gebied. Die 2 meter minimum verplichting is daarbij niet relevant; het gaat er om dat men vrij en on-

Reactie van de gemeente
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de door-
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belemmerd kan wandelen. Daarnaast ben ik van mening dat het gebied zich niet leent om te fietsen en zeker niet voor gemotoriseerd
langzaam verkeer. Ik denk we goed moeten kijken naar het doel van
de DWZ en dat is dat er goed begaanbare paden ontstaan die gebruikt worden. Daarbij denk ik dat het veel effectiever is om de initiatiefnemers te verleiden om paden aan te leggen waar je prettig kunt
wandelen, dan een 2 meter breedte-eis op te leggen voor een in
totaal 4 meter (2 kavels x 2) brede zone waar niets aan gedaan
wordt qua aanleg of onderhoud. Je wilt het gebied uitnodigend maken voor mensen binnen en buiten Oosterwold, enigszins te vergelijken met een park functie. Vanwege het karakter van de wijk zou ik
voorstellen om alleen wandelen mogelijk te maken. Mijn voorstel is
om consequent de 2 meter verwijzingen in het plan te wijzigen en
de nadruk te leggen op een goede begaanbaarheid. Voorgestelde
wijziging art. 1.30 doorwaadbare zone: "een zone die openbaar toegankelijk is met ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, routes voor langzaam verkeer en andere hiermee
vergelijkbare voorzieningen van openbare aard" te wijzigen in: "een
zone die openbaar toegankelijk en goed begaanbaar is met ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen" Voorgestelde wijziging Artikel 13.7b: "alle buitenranden van de kavel worden ingericht en in stand gehouden als openbaar toegankelijk gebied in de vorm van een doorwaadbare zone of verharding / infra
met een minimale breedte van 2 meter" te wijzigen in: "selecte buitenranden van de kavel worden ingericht en in stand gehouden als
openbaar toegankelijk en goed begaanbaar wandel gebied in de
vorm van een doorwaadbare zone of verharding / infra". Daarbij stel
ik voor om de ontwikkeling van paden actief aan te jagen door grind
of split e.d. vanuit het grond-depot kosteloos ter beschikking te stellen, net zoals je nu ook 45 m3 gratis grond kunt halen als je in Oosterwold woont. Op die manier kunnen initiatiefnemers worden gestimuleerd om samen paden aan te leggen en zal dit naar verwachting
de ontwikkeling daarvan bevorderen.
Bij het indienen van een nieuwe vergunning of een wijziging zal getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de
berekening van bruto vloeroppervlakte) kan dat betekenen dat een
verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een roodkavel leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels
maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is niet fair noch in pro-
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waadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte
voor. In Groen – verspreid mogen paden aangelegd worden. Deze
mogen verhard zijn. In Groen – natuur mogen eveneens paden
worden aangelegd, maar dan enkel onverhard of half verhard.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
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portie als een wijzigingsverzoek of nieuwe vergunning wordt afgewezen omdat het bestaande ontwikkelplan van het al vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels. Gewenst is dat
bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van
vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is zodanig dat het niet negatief uitvalt voor de initiatiefnemer. Als dat niet mogelijk is pleit ik
voor een overgangstermijn van 5 jaar.
In velden E en F ligt een groot collectief riool van de firma Wetlantec
waar honderden huishoudens op aangesloten kunnen worden. Het
afvalwater wordt in deze velden collectief afgevoerd en belandt niet
op de kavels. Verzoek om voor deze velden een uitzondering te maken m.b.t. het verplicht aanleggen van een aaneengesloten watergang, aangezien er in deze velden niet geloosd wordt en het regenwater adequaat op de eigen kavels in de daartoe bestemde waterberging kan worden opgevangen.
Artikel 13.12.3 bouwwerken geen gebouwen zijnde. In lid f wordt de
mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische
waarde van deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor
te zaaien en op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte
nodig en zon. Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de
grootte en ligging van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het
bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al
op je kavel woont. Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de
kas op roodkavel te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van
beschutting of een nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers
staat in de regel in de weide waar de dieren grazen. De toegestane
hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal 1 meter hoogte nodig. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 1,20 meter. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden
aangetast. Voor de maximale oppervlakte voor deze bouwwerken,
geen gebouwen zijnde stel ik voor 5% van de grootte van het stadslandbouw deel van de kavel.

Reactie van de gemeente
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Afvalwaterzuivering is
met de wijziging van de beslisbomen (met het vastgestelde wijzigingsplan) niet langer geregeld in het bestemmingsplan.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Zienswijze 29
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Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 4 en artikel 13. In de toelichting
wordt de beoogde herziening als volgt geformuleerd “De reeds vergunde initiatieven worden toegevoegd aan de beheer regeling van
het bestemmingsplan (Artikel 4 Bestaand), via de definitie van het
begrip bestaand. Met deze toevoeging is de rechtszekerheid voor
vergunninghouders geborgd, ook als hun plan niet voldoet aan de
gewijzigde ontwikkelregels. Daarnaast blijft hiermee handhaving
mogelijk als het perceel in strijd met de vergunning wordt bebouwd
of gebruikt. Daarnaast blijven op deze percelen ook de ontwikkelregels van toepassing (Artikel13 Ontwikkelregels). Dit betekent dat de
vergunde situatie gehandhaafd kan blijven met dit bestemmingsplan, maar ook toekomstige aanpassingenmogelijk blijven als wordt
voldaan aan de ontwikkelregels zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.” Die laatste toevoeging houdt in dat er planschade kan
ontstaan als er wel volgens het oorspronkelijke kavelplan en anterieure overeenkomst wordt ontwikkeld maar nog niet alle onderdelen
al onder het oude bestemmingsplan werden vergund. Daarbij kan
worden gedacht aan een tweede bouwwerk. Knellend wordt het echter als er aanleiding bestaat om een revisie vast te stellen op het
oorspronkelijke kavelplan omdat de huidige situatie daarmee niet
(meer) in overeenstemming is, maar ook niet voldoet aan het nieuwebestemmingsplan. In veel bestaande situaties is aanleiding tot
zo’n revisie. De – al dan niet eenmalige –revisie (waartoe de gemeente al heeft opgeroepen) kan redelijk en noodzakelijk zijn omdat
de eigenaar gaandeweg de ontwikkeling of zelfs daarna geconfronteerd werd of wordt met nieuwe feitelijke omstandigheden, die ten
tijde van de vaststelling van het oorspronkelijke kavelplan niet waren
te voorzien. Daarbij kan onder meer worden gedacht aanslagschaduw van een naburig pand of beplanting. Dit kan in voorkomende
gevallen leiden tot een onuitvoerbare revisiepraktijk. Daarnaast
doemt de vraag op of regels uit een nieuwer bestemmingsplan alsnog van toepassing kunnen worden gebracht als dat volgens nieuwe
inzichten en (collectieve) wensen kan leiden tot situaties die meer
overeenkomen met de bedoelingen van Oosterwold, zonder dat dit
de rechtszekerheid op de andere onderdelen van de oorspronkelijk
vergunde situatie aantast. Daarbij kan onder meer worden gedacht
aan clusteringsopties van rood, groen of blauw.

30
30.1

Zienswijze 30
Het wijzigen van het bestemmingsplan is in mijn optiek allereerst
vreemd omdat het CHW Oosterwold een bestemmingsplan zou zijn

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Oosterwold is een dynamisch gebied, waar geëxperimenteerd
wordt. Er is intensief contact tussen initiatiefnemers, bewoners, de
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met een looptijd van 20 jaar en dus een verbrede reikwijdte voor de
ontwikkeling van Oosterwold. Doortijdens de looptijd de regels te
veranderen ontstaan er onbegrijpelijke en onvoorziene gevolgen
voor de diverse initiatiefnemers met mogelijke planschade en onzekerheid als gevolg.

30.2

Minimale breedte roodkavel: 5 meter. Tot nu toe is 3 meter gehanteerd en dit is ruim voldoende voor het bouwen van gebouw, schuur,
overkapping of kas. Door er 5 meter van te maken wordt het totale
roodkavel meer gedrongen waardoor de mogelijkheden om een kavel goed te benutten m.i. teveel worden ingeperkt.

30.3

Doorwaadbare zone, onvoldoende duidelijk wat de richtlijnen zijn.
Toegankelijk voor fietsers en voetgangers én langzaam verkeer.
Vallen hier ook landbouwmachines onder? ‘Langzaam verkeer’

Reactie van de gemeente
gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente. Knelpunten en
wensen worden uitgewisseld en het kader voor de ontwikkeling van
Oosterwold wordt bijgesteld op nieuwe inzichten. Dit is een continu
proces. De 1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan
vormt hierin een belangrijke stap, waarmee -na het al eerder opgestelde wijzigingsplan- een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd.
De evaluatie van Oosterwold en de consultatie met de omgeving,
zoals verwoord in paragraaf 5.2 van de plantoelichting en ook de nu
ingekomen zienswijzen, worden daarin meegenomen. Er zijn keuzes gemaakt welke aanpassingen gewenst zijn, welke aanpassingen niet gewenst zijn en welke aanpassingen nog nader beoordeeld
en besproken moeten worden. Voor die laatste categorie komt deze
1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan te vroeg. Nadat over deze punten in de toekomst meer duidelijkheid komt, kan
het kader hier op worden aangepast. Bij de aanpassingen die met
de herziening worden doorgevoerd is het gedachtegoed van Oosterwold uitgangspunt geweest en deze wordt niet verlaten.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
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staat nergens als term gedefinieerd waardoor er in de toekomst onduidelijkheid over kan ontstaan. Dit lijkt mij zeer onwenselijk. Onze
doorwaadbare zone zal ook in gebruik zijn als stadslandbouw, duidelijk zichtbaar als begaanbaar pad voor bezoekers om te kunnen
wandelen.

30.4

Het uitruilen van roodkavel met een belendend perceel: prima. Het
uitruilen van roodkavel met een perceel ‘ergens in het plangebied’:
niet prima. Een perceeleigenaar kan dus natuur toevoegen 5kilometer verderop en voor mijn deur een dicht bebouwd kavel maken. Dit
doet op zoveel vlakken afbreuk aan het wonen in Oosterwold dat ik
niet begrijp dat dit überhaupt ter tafel komt. Het tast het landschap
aan, de verkeersintensiteit, álles; zéker wanneer het een perceel
van een projectontwikkelaar betreft en het gaat om zeer grote oppervlakken. Ik ben van mening dat de gemeente de plicht heeft om
het bijzondere van de regels van Oosterwold te handhaven en geen
nieuwe achterdeuren te creëren voor grote ontwikkelaars.

30.5

Zoals het uitruilen van roodkavel met je buren kan zorgen voor een
fijnere invulling van kavelen/of buurt kan dit met water en groenstroken ook zo zijn. Geef ons als buren iets meer mogelijkheden tot het
ontwikkelen van onze buurt door water en groen te kunnen clusteren
(bijvoorbeeld voor een groterewaterpartij tussen buren, of een
groenstrook met plaats voor een bankje of speeltuin; al naar gelang
de behoefte van de buurt).
In de herziening wordt het percentage dat mag worden gebruikt voor
het werken aan huis teruggebracht naar33%, terwijl punt D en E; de
bepalingen dat er geenernstige hinder mag ontstaan voor de buurt
qua geluid en of het woonmilieu of de afwikkeling van het verkeer,

30.6

Reactie van de gemeente
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.

Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
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in zijn geheel verdwijnen. Dit vind ik onbegrijpelijk. Ik kan de effecten
ervan niet kan overzien op dit moment, maar kan me voorstellen dat
dit kan leiden tot overlast in de toekomst.

30.7

Er wordt een andere rekenwijze gehanteerd om het bruto vloeroppervlak. In plaats van de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu
naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. Dit pakt nadelig uit
voor mensen met een hoger gebouw, en beïnvloedt het bouwrecht
voor mensen die nog gaanbouwen, maar ook voor mensen die in
hun huis een vide hebben, of deze in hun toekomstige huis willen.
Als men al vergaand in het ontwerpproces is kunnenbouwplannen
vaak niet meer veranderd worden of indien men dit nog later wil toevoegen dit onmogelijk zal zijn.

31.
31.1

Zienswijze 31
Tevens zien wij graag dat er een (overgangs)regeling komt voor bestaande initiatieven. Wij vinden het niet terecht dat wanneer er al
een vergunning verleend is, onder bepaalde regels deze achteraf
veranderd worden. Bijvoorbeeld wij hebben een solitaire waterberging die niet meer aan de nieuwe regels voldoet ( 13.7 f) waardoor
het onmogelijk wordt aanpassingen/wijzigingen door te voeren.

31.2

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningenkunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr

Reactie van de gemeente
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende

132

Nr.

31.3

31.4

Reactie
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld bouwveld, roodkavelen aansluitende waterbergingen), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot
wijziging van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot
een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan
de nieuweregels voldoet. het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het
bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer
voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te
maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over Waterzuivering
en aanleg van het riool. Er is aangekondigd dat er een Gemeentelijke Riool Plankomt, maar dat is niet genoeg voor Oosterwold (fase
1).Het zelfstandig uitvoeren van Waterzuivering is een zeer bepalend kenmerk van Oosterwold (fase 1). Duizenden huishoudens
hebben hun ontwerp van huis en waterzuivering aangepast op deze
eigen zuivering. Ook hebben veel Oosterwolders voor duizenden
Euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente en het waterschap nu aansturen op aansluiten op het riool. Ten tijde van onze
omgevingsvergunning was er geen sprake van riool. Het lijkt ons
niet wenselijk dat reeds verleende vergunningen (fase 1) verplicht
worden gesteld achteraf aangesloten te moeten worden op het riool.
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.65. De definitie van
het peil zoals deze nu is geformuleerd is geen constante. Vaak is
deze van tevoren onbekend. Kavelwegen verschillen in hoogte
(soms zelfs binnen dezelfde kavelweg) en de grond zakt. Graag zien
wij dat de landelijke regels aangehouden worden (NEN 2580).

Reactie van de gemeente
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
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Reactie van de gemeente
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

31.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Doorwaadbare zone Bij
deze definitie wordt aangegeven dat de doorwaadbare zone ruimte
zou moeten bieden voor langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook
landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. Deze
toevoeging lijkt ons niet gewenst. Graag zien wij een wijziging met
een minimumeis van een route voor voetgangers en fietsers.

31.6

11.3.a: het is verboden om houtgewassen te kappen of te rooien. Is
dat niet in strijd met het ontbreken van een kapvergunningsregeling
in geheel Almere? 11.3.b: Het is verboden om leidingen aan te brengen? Mogen we geen leiding aanleggen naar mijn schuurtje?

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Boswachterij Almeerderhout’
werd ruimte geboden aan een woongemeenschap in de vorm van
een woonbestemming (Ecudorp). Deze bestemming is overgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016. Deze regeling heeft geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold
en voor de indiener van de zienswijze. Op deze gronden is een
ontwikkeling mogelijk conform de bestemming ‘Woongebied’ of
een ontwikkeling conform de ontwikkelregels van Oosterwold in artikel 13.
De planregeling in artikel 11.3 omvat een vergunningplicht voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het vellen of rooien
van houtgewassen of het ophogen van de bodem. Deze activiteiten
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32.
32.1

Zienswijze 32
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. Hier wordt een minimale
breedte van 5 meter aangehouden om reële mogelijkheden te bieden voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde horen hier niet bij.
Hier mee wordt de bewoner erg beperkt in bijvoorbeeld het plaatsen
van lantaarnpalen langs de kavelweg, brievenbussen, vogelpalen,
vlaggenmasten en alle andere kleinere objecten die onder de definitie bouwwerken, geen gebouwen zijnde vallen.

32.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte. U
gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven de kruin van
de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de kruin van de
weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan,
of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. De vraagprijs van
de grond, de waarde van het perceel zijn sterk afhankelijk van de te
realiseren hoeveelheid BVO. Door een eigen rekenmethode te bedenken, die in vrijwel alle gevallen negatief uitvalt, t.o.v. de standaardmethode wordt hier eigenlijk een verkapte grondprijsverhoging
ingevoerd. Mensen kunnen minder BVO realiseren dan verwacht. U

Reactie van de gemeente
kunnen vergund worden als voldaan wordt aan de voorwaarden die
zijn opgenomen in artikel 11.3.2.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
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speelt hier verderop in het plan handig op in, door apart BVO te verkopen vanuit de zogenaamde roodbank. Maar ik vind dit een onbehoorlijke manier van handelen. Wat is de volgende stap? Gaat u bij
het bepalen van de WOZ waarde straks ook uit van denkbeeldige
gouden kranen? Ik heb in mijn anterieure overeenkomst met u het
realiseren van een aantal gebouwen afgesproken. Het laatste gebouw blijkt nu met de nieuwe definitie van BVO in deze herziening
niet meer realiseerbaar binnen de hoeveelheid BVO die ik heb. Ik
moet dus bijkopen. In de anterieure overeenkomst heeft u getekend
om medewerking te verlenen aan het realiseren van mijn plannen.
Ik ga er dan ook van uit u de planschade die hier ontstaat dan ook
zult vergoeden.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Dit is een nieuw begrip ten
opzichte van het bestaande bestemmingsplan. In het bestaande
plan wordt gesproken over publiek toegankelijke zones voor voetgangers en fietsers. Nu komt daar in de herziening ook langzaam
verkeer bij. Ik heb een aantal bruggen in mijn publiek toegankelijke
zones. Deze zijn berekend op het gewicht van voetgangers en fietsen. Niet op het gewicht van shovels en tractoren. Wie gaat de kosten van het verzwaren en verbreden van de bruggen betalen?

De verzoeker verwijst naar artikel 1.44. Indien er meerdere gebouwen aanwezig zijn, dan is de “belangrijkste” gebouw het hoofdgebouw. Kunt u het begrip “belangrijk” verduidelijken? Ik heb twee gebouwen. In het ene gebouw zit een badkuip. Het andere gebouw
heeft alleen een wastafel maar verzorgt wel het water voor het bad.
Ik vind het laatste gebouw het belangrijkste, want daar kan ik mij
wassen. Uw afdeling VTH vindt het gebouw met het bad het belangrijkste. Ik stel voor om de definitie te wijzingen zodanig dat bij meerdere gebouwen de bewoner aangeeft wat het hoofdgebouw is.

Reactie van de gemeente
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van hoofdgebouw in artikel 1.44 is met de herziening
niet gewijzigd. Het betreft een standaardbegrip en bijbehorende definitie. Deze begrippen moeten in elk bestemmingsplan conform de
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012) overgenomen worden. Hoewel Oosterwold een pilotgebied is in het kader van de Crisis- en herstelwet, mag worden afgeweken van de
SVBP 2012. De gemeente kiest er voor om zoveel mogelijk aan te
sluiten op de SVBP 2012 en alleen af te wijken als daar reden toe
is. De definitie van hoofdgebouw komt ook overeen met de definitie
in het Besluit omgevingsrecht. Daardoor ontstaat een eenduidig begrippenkader, dat ook relevant is voor de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen. De gemeente kiest dan ook bewust om op dit
punt de SVBP 2012 te volgen. Er zijn situaties waar het hoofdgebouw niet direct duidelijk is. Dan worden de criteria en jurisprudentie
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32.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Is de definitie van peil niet
gewoon de hoogte van de begane grondvloer van het gebouw t.o.v.
NAP? De kruin van de weg heeft niks te maken met de hoogte van
de begane grondvloer. Dit is een keuze die de bewoner zelf maakt
bij het bedenken van zijn woning. Overigens wordt later in het bestemmingsplan weer een andere definitie van het peil gegeven. Uit
de toelichting blijkt dat het Waterschap Zuiderzeeland een werkgroep “normsystematiek wateroverlast Oosterwold” heeft. Opmerkelijk want er is nog nooit wateroverlast geweest in Oosterwold. In
Oosterwold is er vaker een watertekort, omdat er geen adequaat
watersysteem is aangelegd. Het bestaande systeem van kavelsloten is gebaseerd op grootschalige landbouw. Het is opmerkelijk dat
de Waterschap dan de bewoners wil verplichten om hun vloer op
een minimale hoogte te leggen, terwijl men hun eigen zorgplicht om
voldoende oppervlaktewater in het gebied te realiseren niet zo serieus neemt.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid b wordt geëist dat alle
buitenranden publiek toegankelijk zijn. In de praktijk is gebleken dat
dit helemaal niet de gewenste doorwaadbaarheid oplevert. Zeker bij
kleinere kavels ontstaat er “te veel” doorwaadbaarheid waardoor het
niet meer toegankelijk is. Het zou beter zijn om een minimale doorwaadbaarheid maaswijdte van 150m te eisen, minimaal één aansluitend wandelpad aan een buitenrand. Gebiedsregie zou kunnen
faciliteren bij het in vullen door de initiatiefnemers onderling. Hiermee ontstaan er echte wandelpaden, misschien zelfs wel fietspaden
in plaats van een grote hoeveelheid gras of onkruidstroken waar niemand loopt.

32.6

32.7

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. Dit is in de praktijk onmogelijk. Om een watersysteem te realiseren met het grondwaterpeil in
Oosterwold heb je minimaal 8 meter breedte van de ontgronding nodig om überhaupt water in de sloot te hebben. Met de huidige percentages kom je niet uit als je aan 1 kant van je kavel een 8 meter
brede sloot moet aanleggen. En wat heeft het voor zin om aansluitende waterbergingen te maken als er geen hoofdwatersysteem in
Oosterwold is aangelegd?

Reactie van de gemeente
gevolgd om te bepalen welk gebouw hoofdgebouw is. Dat is geen
vrije keuze, niet voor de gemeente en niet voor een initiatiefnemer
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
fiets- en voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn
maar hoeft zeker niet over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd
worden. Met de herziening worden in de doorwaadbare zone zelfs
bouwwerken in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening
van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte voor.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden. Overigens zijn de mogelijkheden
in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone mag nu ook water
aangelegd worden, waardoor twee aangrenzende percelen samen
een watergang kunnen aanleggen.
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De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i aansluiting roodkavel met
minimaal 2,5m. Dit is verwarrend. Elders wordt een minimale
breedte van het roodkavel (bouwvlak) van 5 meter geëist. Als 2,5
meter genoeg is om een kennelijk bruikbare invulling van het roodkavel te verkrijgen, waarom dan die eis van 5 meter voor het bouwveld? (In lid c wordt het roodkavel bouwveld genoemd).

32.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze mogelijkheid nutteloos. Een schaap is hoger als een halve meter. Een schaap heeft een meter hoogte nodig. Nu kan ik iedere keer
wel een kuil van een halve meter graven er daar een hok van een
halve meter opzetten, maar dan staat het schaap in de natte klei en
gaan haar hoeven rotten. Ik kan ook een hok van een meter maken
op mijn roodkavel, maar dan moet ik iedere nacht (of als het rotweer
is) het schaap ophalen. Een kas om planten op te kweken heeft stahoogte nodig en zon. Hiervoor ben je afhankelijk van de grootte en
ligging van je kavel, bomen of bebouwing van de buren. Het is dan
niet altijd mogelijk de beste plek om de kast op roodkavel te plaatsen. Een kas, of een dierenverblijf (geen gezelschapsdieren) is primair een onderdeel van stadslandbouw. Waarom wordt de stadslandbouw in Oosterwold niet serieus genomen door de gemeente?
Meerdere bewoners en ook het Platform Oosterwold heeft bij de gemeente deze wens al aangegeven. Dit wordt ook genoemd in de
toelichting maar er is niks mee gedaan. Het simpel aanpassen van
de 0,5m naar 3,0m zoals ook voor de andere bouwwerken, geen
gebouwen geld zou toch niet zo veel tijd kosten?

33.
33.1

Zienswijze 33
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en

Reactie van de gemeente
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
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op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.

34.
34.1

Zienswijze 34
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,
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buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.

35.
35.1

Zienswijze 35
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.

Reactie van de gemeente

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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36.
36.1

Zienswijze 36
De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te
bepalen. Dat de gemeente een advies geeft t.o.v. NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

37.
37.1

Zienswijze 37
De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Voor een bewoner/ eigenaar van een kavel en onroerend
goed aangrenzend aan de reservering voor Stichtse lijn kan dit grote
gevolgen hebben voor het uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling
en waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Dit is namelijk iets waar tijdens de koop van de grond en ontwerp van de woning geen rekening mee gehouden kon worden. Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing kan
plaatsvinden in deze reservering.

38.
38.1

Zienswijze 38
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar
mijn idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd
kan worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt

Reactie van de gemeente

De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.

Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
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bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar
stelt het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte
van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek
deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen.

39.
39.1

Zienswijze 39
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

Reactie van de gemeente
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
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40.
40.1

Zienswijze 40
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.

41.
41.1

Zienswijze 41
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis betwijfel ik dat een omgevingsvergunning bedoeld

Reactie van de gemeente
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
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is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit was tot nu toe altijd
onderdeel van het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil dan ook
voorstellen om dit te wijzigen naar vastlegging in het ontwikkelplan
als onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente
en de initiatiefnemer.

42.
42.1

Zienswijze 42
De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijden is momenteel 99% van
deze zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan
voetgangers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen
door voetgangers.

43.
43.1

Zienswijze 43
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

Reactie van de gemeente
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
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44.
44.1

Zienswijze 44
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

45.
45.1

Zienswijze 45
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
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uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. Deze periode zou dus mijns inziens veel langer moeten zijn. Overigens doen wij ook mee aan het zogenaamde
Waterlab waarbij Waterschap, Leveranciers en bewoners samen
werken aan het verbeteren van de waterzuiveringsinstallaties.
Mocht uiteindelijk er toch een wijziging doorgevoerd moeten worden
maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de
overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn
om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is
er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud.
Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.

46.
46.1

Zienswijze 46
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

47.
47.1

Zienswijze 47
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
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De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een ge-
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Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.

48.
48.1

Zienswijze 48
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, hiertoe verplicht
door gemeente bij bewust ontbreken van centrale aanleg. Op dit moment blijken de gemeente en het waterschap wel aan te sturen op
een aansluiting op een centraal riool. Dat is wellicht te begrijpen voor
nieuw in te richten kavels en te bouwen huizen. Financieel is dit niet
te dragen voor de bewoners zoals wijzelf, die al hebben gebouwd
en een eigen IBA hebben moeten financieren. Daarbij ervaren wij
de gemeente als onbetrouwbaar wanneer opeens dergelijke verstrekkende wijzigingen ook voor ons aan de orde zouden zijn. Onze
zienswijze is dat als de gemeente wil dat het anders moet dan is
afgesproken, dat dan de gemeente ook zal moeten betalen. Oftewel
een deugdelijke en eerlijke overgangsregeling voor bestaande initiatieven. Concreet: niet alleen riolering aanleggen en bekostigen op
de gemeenschappelijke gronden (het zgn centrale deel) maar ook
op het particuliere kavel de leidingen verleggen van de bebouwing
naar het centrale deel. Behalve over de noodzakelijke nieuwe investeringen is er ook onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk is, wie een centrale riolering gaat organiseren en onderhouden.
Het is de vraag of een dergelijke centrale taak door bewoners moet
worden vervuld. De infrastructuur rondom centrale riolering wordt in
de rest van Nederland door de overheid of netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een Gemeentelijk Riool
Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet
worden. Op dit moment hebben de (een aantal?) bewoners, na een
negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders
moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De berichten zijn zelfs dat ook bewoners die nog geen
resultaat hebben kunnen laten zien dan ook over moeten gaan. De
uitslag van de eerste metingen van onze IBA verwachten wij volgens
melding deze maand. Wij pleiten voor een langere periode. Geef dit
experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te

Reactie van de gemeente
meentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het centrale riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om
de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt
zijn ook te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één
aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals
elders in Nederland ook gebruikelijk is.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30 cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Wij verzoeken u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragenantwoorden/overigevragen/brutovloeroppervlak/.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde

Reactie van de gemeente

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
148

Nr.

48.4

Reactie
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. 4. Dat gemotoriseerd
vervoer niet toegestaan is tenzij noodzakelijk voor onderhoud door
bewoners zelf. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders,
en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk
moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander
groen geplant mogen worden, mits buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds kleiner worden verkocht is er
geen ruimte meer voor bomen buiten de doorwaadbare zones, dat
moet immers volledig benut worden voor stadslandbouw. In andere
delen van Nederland worden dit soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende
duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet goed of niet eerlijk is geregeld, hoe
de aanvraag van bestaande initiatieven voor wijzigingen of nieuwe
vergunningen beoordeeld zullen gaan worden. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning op een
onderdeel van het bestaande ontwikkelplan, zoals de bouw van een
schuurtje vóór de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan.
Omdat er tal van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening
van bruto vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot
wijziging van een vergunning of revisie van een roodkavel als onderdeel van het oorspronkelijke ontwikkelplan, leidt tot een afwijzing,
omdat het gehele plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag (als onderdeel van het goedgekeurde ontwikkelplan) inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat
ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels, ook als
die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek.
Gewenst is: bestaande initiatieven worden bij nieuwe wijzigingen of

Reactie van de gemeente
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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aanvragen van vergunningen getoetst aan de specifieke de regels
van het ontwikkelplan waarop het betreffende initiatief destijds vergund is. (Dat is ook zo met ons afgesproken!) Als mindere keus is
gewenst: Bestaande initiatieven die een wijziging van hun goedgekeurde ontwikkelplan middels een vergunningsaanvraag willen aanvragen worden specifiek op het gevraagde onderdeel beoordeeld
aan de hand van het nieuwe bestemmingsplan.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). In het kader van het gedachtengoed van Oosterwold zijn
er constructies denkbaar waarbij elke bewoner een klein percentage
van de grond afstaat voor een dergelijk doel. Of een klein percentage bijdraagt via de koopsom. Op deze manier is ook een natuurlijke inspraak over locatie, soort en doel gewaarborgd. Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van Almere als uitgangspunt worden genomen.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa één
tiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Wij verzoeken u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per
tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek
ik u de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan ook de hoeveelheid oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

Reactie van de gemeente

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
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49.
49.1

Zienswijze 49
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa één
tiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Wij verzoeken u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per
tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek
ik u de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan ook de hoeveelheid oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

50.
50.1

Zienswijze 50
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwevergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwevergunning, zoals de bouw van een schuurtje vóór
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

Reactie van de gemeente
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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Zienswijze 51
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 24.

52.
52.1

Zienswijze 52
In het bestemmingsplan wordt Oosterwold een aaneenschakeling
van huizen en tuinen met daartussen de doorwaadbare zones, zonder ruimte waar andere functies in de toekomst fysiek mogelijk zijn.
In diverse ingediende zienswijzen wordt gesproken over trapveldjes
voor jongeren, speeltuintjes voor kinderen, cultuurhuizen etc. In
deze zienswijze willen wij daar nog iets specifieks aan toevoegen,
namelijk een voorziening voor honden. Wij volgen al lange tijd de
berichtgeving op bijvoorbeeld de facebookpagina Almere Oosterwold, en zien daar soms discussies over loslopende honden in het
bos, honden die worden uitgelaten in de doorwaadbare zones etc.
Er wonen veel dierenliefhebbers in Oosterwold en velen daarvan
zijn in het bezit van een hond. Sommige bewoners willen mensen
met honden verbieden om door hun doorwaadbare zone te lopen.
Er is daarom een behoefte dat er in de buurt (bijv. op max 1 km van
ieders huis) een plek is waar honden veilig kunnen loslopen, samen
spelen en de hondenbezitters elkaar kunnen ontmoeten. Er is niet
veel voor nodig, een omheind veldje met een hek van 1.20 hoog en
een prullenbak om de hondenpoepzakjes in te gooien, en dit kunnen
de hondenbezitters helemaal zelf inrichten en netjes houden. Wanneer plekken overblijven, door bijvoorbeeld archeologie, zijn dit ideale plekken om hiermee op te vullen. Zulke voorzieningen zijn erg
belangrijk om een woonomgeving leefbaar te houden, en sociale cohesie te bewerkstelligen.

53.
53.1

Zienswijze 53
Voor deze term bestaat een genormaliseerde definitie (NEN 2580)
die door heel Nederland gebruikt wordt. Enkel in Oosterwold hiervan
afwijken zal verwarrend zijn voor alle partijen die hier mee te maken
hebben, zoals initiatiefnemers, architecten, maar mogelijk ook VTH.
Tevens is dit verwarrend omdat er op de hoogtes 1,5m, 4,5m etc.
zich geen vloeren bevinden. De definitie heeft geen relatie tot het
begrip (vloer). In feite gaat het hier om een verkapte inhoudsbepaling van de gebouwen, waarom dan niet gelijk een eis stellen aan de
maximale inhoud van de woning? De inhoud wordt immers ook al
voor de leges berekend. De hoogtes 1,5m, 4,5m etc. zijn t.o.v. peil,
waarbij peil gedefinieerd staat als 30 cm boven de kruin van de weg.

Reactie van de gemeente
Zie zienswijze 24.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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Dit is arbitrair, waarom wordt hier niet het minimale vloerpeil gebruikt, zoals omschreven in artikel 13.24.2. In peilgebied 2 is het minimale vloerpeil namelijk aanzienlijk hoger dan 30 cm boven de kruin
van de weg. Tevens ontstaat er hierdoor een ongelijkheid tussen
bewoners van peilgebied 1 en 2. Exact hetzelfde huis gebouwd op
het minimale vloerpeil kan in peilgebied 1 een ander BVO hebben
dan in peilgebied 2. De nieuwe definitie zal in verschillende gevallen
gunstig of ongunstig uitvallen. In het geval van mijn woning valt dit
ongunstig uit. Ik heb met mijn (eerste) vergunningsaanvraag, minder
dan het maximaal toegestane BVO gebouwd. Dit is een bewuste
keuze geweest, om op een later moment nog een schuur bij te kunnen bouwen. Echter ben ik bang dat bij een nieuwe vergunningsaanvraag, het BVO van mijn woning opnieuw wordt bepaald waardoor ik mijn schuur niet (volledig) kan bouwen.

53.2

In artikel 13.7 staat dat de buitenranden ‘als openbaar toegankelijk
gebied in de vorm van een doorwaadbare zone’ moeten worden ingericht. Voorheen was dit ‘openbaar toegankelijk voor fietsers en
voetgangers’. Onder 1.30 staat de definitie van ‘doorwaadbare zone’
genoemd. Hierin wordt langzaam verkeer genoemd. Onder langzaam verkeer kan ook worden verstaan: - Gemotoriseerd verkeer,
welke voor geluidsoverlast kunnen zorgen en met hun gewicht
schade kunnen aanrichten aan de onverharde paden en buizen in
de grond die hier niet op voorzien zijn. - Paarden, die schade kunnen
aanrichten aan de onverharde paden en mogelijke overlast van ontlasting. Ruiters zitten hoog en kunnen inkijk hebben via ramen waar
dit voor voetgangers en fietsers niet mogelijk was. Het verschil tussen enkele fietsers en voetgangers en al het langzaam verkeer is
erg groot. Graag zie ik dat de toegankelijkheid beperkt blijft voor enkel fietsers en voetgangers.
In artikel 13.12.3.f Wordt omschreven dat bouwwerken t.b.v. stadslandbouw tot maximaal 0,5 meter en 10% van het oppervlak van het
kavel zijn toegestaan. Hierbij vind ik een hoogte van 0,5 meter erg
beperkend, een compostvat of een diervriendelijk kippenhok is al
snel te hoog. Daarentegen vind ik een oppervlak van 10% van het
kavel (20% van het oppervlak stadslandbouw) erg ruim en zou in
sommige gevallen een bedreiging kunnen zijn van het groene karakter van Oosterwold. Graag zou ik de maximale hoogte verdubbeld zien en het maximale oppervlak gehalveerd.

53.3

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
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In artikel 13.24.2.b staat genoemd dat het vloerpeil van gebouwen
in peilgebied 2 op minimaal -3.55m NAP moet zijn. In het geval van
mijn kavel waarbij het maaiveld zich op -4.10 m NAP bevindt, is dit
een verschil van 65cm, veel meer dan de onder 13.24.2.a genoemde 20cm. Dit betekent dat er voor het kunnen betreden van
gebouwen trappen of hellingen nodig zijn. Dit betekent ook dat gebouwen hoger lijken. Voor woningen is het belangrijk om droge voeten te houden, zelfs in het exceptionele geval dat het water tot 65cm
boven maaiveld komt. Echter kunnen in het geval van een schuur of
kas, zwaarder wegende redenen zijn om niet zo hoog te bouwen.
Laat bewoners zelf beslissen over het vloerpeil van gebouwen, zolang het geen woningen zijn.

54.
54.1

Zienswijze 54
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.

Reactie van de gemeente
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
De regels omtrent peil en vloerpeil zijn toegevoegd bij de herziening
juist om in te spelen op toekomstige bodemdaling en risico’s van
wateroverlast. Op dit moment worden advies vloerpeilen afgegeven,
die in de praktijk niet opgevolgd hoeven worden. Ook wordt het gebied Oosterwold in het algemeen minder opgehoogd dan gebruikelijk is in stedelijk gebied. Om grote maatschappelijke gevolgen in de
toekomst te voorkomen, wordt nu een minimum aanleghoogte voor
wegen en bebouwing voorgeschreven. Of initiatiefnemers er dan
voor kiezen het gehele kavel op te hogen of dat de bebouwing en
wegen hoger komen te liggen dan de overige delen van de kavel,
staat hen vrij. Overigens wordt het adviesvloerpeil ook in de huidige
situatie door veel initiatiefnemers al opgevolgd. Het is dus niet de
verwachting dat met deze regel ineens een heel ander beeld in Oosterwold zal ontstaan qua aanleghoogten.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Dat lijkt mij ook logisch, want er is m.b.t. allesbehalve supermarkten
geen voorbereidingsbesluit aan dit ontwerp vooraf gegaan.
In het bestemmingsplan wordt opnieuw c.q. blijft Oosterwold een
zee van woningen, zonder ‘witte vlekken’ die andere functies in de
toekomst fysiek mogelijk kunnen maken. Daarom pleit ik ervoor om
voor iedere 10 hectare uit te geven grond er 1 te reserveren voor
latere invulling. Dat hoeft niets te kosten; de grondwaarde zal minstens met de inflatie meestijgen; deze wordt immers steeds 90%
schaarser.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een

Reactie van de gemeente

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Deze reactie heeft geen betrekking op het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan biedt ruimte voor invulling van het gebied. De gemeente stuurt niet actief op het open houden / reserveren van gronden verspreid in het gebied. Gemeentelijke voorzieningen, zoals
een school, worden als initiatief vanuit de gemeente binnen het kader van Oosterwold gerealiseerd.
In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
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veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

55.
55.1

Zienswijze 55.
In het ontwerp 'ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële
herziening,
document
b_NL.IMRO.0034.OP5alg03on01_tb1.pdf en het Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder, document b_NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01_rb4.pdf' blijkt
dat onze vergunde en reeds gebouwde woning aan de [adres] in
Almere Oosterwold, met een vele malen hogere geluidsbelasting te
maken krijgt op de gevels. Vergund is: De geluidbelasting door wegverkeer ten hoogste 44 dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee niet overschreden. Nu blijk uit het document: 2020, Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold 2020, Akoestisch onderzoek wegverkeer' document b_NL.IMRO.0034.WP5alg01-on01_tb1.pdf , dat de geluidsbelasting op onze gevel in zone van 53 t/m 99 dB komt te liggen.
Ons huis is hier niet voor ontworpen/gemaakt, en wij maken ons dan
ook erg veel zorgen over de leefbaarheid, zowel binnen als buitenshuis. Uitgerekend onze slaapkamer komt in deze hoge zone te liggen. Een toename van 3dB is een verdubbeling van het geluid. Van
de oorspronkelijke 44dB naar minimaal 53dB en waarschijnlijk nog
veel hoger is absolute onacceptabel wij verwachten vanuit de gemeente Almere dat zij met een oplossing hiervoor komt en wij zullen
eventuele planschade dan ook verhalen op de gemeente Almere,
het verschil is namelijk enorm met hetgeen in basis van uitgegaan
is, en ook vergund is, aan ons. Sterker nog, ons project zou op basis
van de voorgestelde beslisboom in document Chw bestemmingsplan Oosterwold - Bijlagen bij regels, hoofdstuk 6, document
b_NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01_rb2.pdf niet eens worden vergund. Wat ons ook verbaasd is het feit dat het document
b_NL.IMRO.0034.WP5alg01-on01_tb1.pdf niet is meegenomen in

Reactie van de gemeente
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.

De regels zijn bij de herziening niet gewijzigd. Deze aanpassingen
zijn met het wijzigingsplan doorgevoerd en ook het hogere waardenbesluit is eerder genomen. Indiener heeft ook een zienswijze ingediend op het ontwerp wijzigingsplan en ontwerp hogere waardenbesluit. Verwezen wordt naar de beantwoording van deze zienswijze
(nr. 2) bij die besluiten.
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de huidige beschikbaar gestelde plan, dit document is o.i. van aanzienlijk belang voor inzicht in de geluidhinder. Graag wil ik van u
weten waarom dit stuk buiten de beschikbaarheid is gehouden en
hoe het dan zit met de rechten van de overige zienswijze indieners.
Je kan niet iets beoordelen als het niet beschikbaar gemaakt is en
ik meen dat hiermee hun rechten geschonden worden. Verder beschrijft het document Ontwerpbesluit Wet geluidhinder, documentnummer b_NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01_rb4.pdf het volgende:
Gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet
geluidhinder en op navolgende overwegingen hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Almere besloten in ontwerp de
volgende hogere waarden vast te stellen: Geluidbelasting (dB) inclusief aftrek art. 110g Wgh Gevolgd door een tabel met daaronder
de tekst: Toelichting: * voor afstanden zie tabel 4.1 en 4.2 akoestisch
rapport Buro DB (kenmerk RPT20233101-04 d.d. 25 november
2020) ** voor afstanden zie tabel 4.3 en 4.4 akoestisch rapport Buro
DB (kenmerk RPT20233101-04 d.d. 25 november 2020). Ik moet
eerlijk zeggen dat wij dit zeer bijzonder vinden omdat wij op 22 april
2021 een zienswijze hebben ingediend tegen dit besluit. Op 28 juni
2021 hebben wij nog een schrijven van u gekregen met het verzoek
met geduld te hebben omdat het veel tijd kost om e.e.a. uit te zoeken. Ik verzoek u dan ook zeer dringend naar de door mij ingediende
zienswijze met nummer 13742449 te kijken. Tot die tijd kan het niet
zo zijn dat de huidige voorgestelde document Ontwerpbesluit Wet
geluidhinder,
documentnummer
b_NL.IMRO.0034.OP5alg03on01_rb4.pdf van kracht is.
De verzoeker verwijst naar Ontwerpbesluit Wet geluidhinder, documentnummer b_NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01_rb4.pdf. Waar ook
erg gemakkelijk overheen wordt gegaan is de opmerking in hoofdstuk 3.2 Het akoestisch onderzoek: citaat: Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeer (artikel 82 Wet geluidhinder) zal worden overschreden maar niet vanwege het spoorwegverkeer (artikel 9 Besluit geluidhinder). De ten hoogste toegestane geluidbelasting mag niet worden overschreden. Een hogere grenswaarde is benodigd als een geluidbelasting wordt ondervonden hoger dan de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in artikel 82 van de
Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde als bedoeld in artikel
82 betreft de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer: 48 dB. Het
ten hoogst toegestane geluidsniveau waarvoor het college van B&W
een hogere waarde kan vaststellen bedraagt: voor nieuwe woningen
en andere geluidsgevoelige bestemmingen, buiten bebouwde kom

Reactie van de gemeente

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de nu voorliggende ontwerp herziening. Bij de vaststelling van het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold is ingegaan op de situatie van indiener
(reactie 2 in de reactienota zienswijzen (bijlage 3 bij de toelichting
van het wijzigingsplan)). Daarbij is aangegeven dat het hogere
waardenbesluit alleen geldt voor nieuw te realiseren geluidgevoelige
objecten of terreinen en dus niet van invloed is op het woonhuis van
indiener. Uitgangspunt is dat rekening wordt gehouden met de geluidbelastingen waar bij de bouw van de woningen is uitgegaan.
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en bestaande wegen: 53 dB vanwege wegverkeer (buitenstedelijk).
Eigenlijk staat hier, leuk dat we afspraken hebben gemaakt (48dB)
en vastgelegd in een vergunning maar we doen toch wat we zelf
willen (53dB). Los hiervan wil ik opmerken dat 53dB de maximumwaarde is en aangezien ons huis al in de zone daarboven ligt zal de
gemeente maatregelen moeten nemen, ook op dit punt hou ik mij
het recht toe op planschade.
De verzoeker verwijst naar Ontwerpbesluit Wet geluidhinder, documentnummer b_NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01_rb4.pdf. In hoofdstuk 3.3 Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen staat het volgende citaat: De mogelijkheid van toepassing van geluidsarme
dunne deklagen zoals een dunne deklaag A (type W11) op wegen
in het plangebied is onderzocht. Echter op een weg met veel afremmend, wringend en optrekkend zwaar verkeer is een dergelijk wegdektype niet gewenst in verband met de kwetsbaarheid van dit wegdek. De maatregel is op deze wijze onvoldoende doelmatig en ontmoet overwegend financiële en verkeerskundige bezwaren. Graag
ontvangen wij het gedane onderzoek ter inzage, indien u hier negatief tegenover staat zal ik een WOB-verzoek hiervoor indienen.
De verzoeker verwijst naar Ontwerpbesluit Wet geluidhinder, documentnummer b_NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01_rb4.pdf. Nog een
citaat uit hoofdstuk 3.3 Afweging bron- en overdrachtsmaatregelen:
Mogelijke overdrachtsmaatregelen als het vergroten van de afstand
van het plan tot de wegen en het afschermen van geluidgevoelige
bestemmingen met behulp van een geluidscherm of een afschermend gebouw zijn niet mogelijk in verband met de korte afstand tot
de weg, geringe grootte van de kavel. Graag nodig ik u uit om de
situatie ter plaatse te bekijken en dan deze stelling te onderbouwen,
ik zie de afspraak graag tegemoet.
De verzoeker verwijst naar Ontwerpbesluit Wet geluidhinder, documentnummer b_NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01_rb4.pdf. In hoofdstuk 3.4 Hogere waardenbeleid staat het volgende: Bij het verlenen
van de hogere waarde is een gebruikelijke voorwaarde dat de betreffende woningen, wanneer mogelijk, beschikken over een geluidluwe zijde en een goed akoestisch binnenklimaat. Uit de planopzet
van de wegen en de ligging van de kavels blijkt dat nagenoeg alle
geluidgevoelige bestemmingen in het gebied zullen beschikken over
één of meer geluidluwe zijden. Bij ons is dit dus duidelijk niet het
geval en wordt vanuit de gemeente Almere passende maatregelen
verwacht.

Reactie van de gemeente

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de nu voorliggende ontwerp herziening. Bij de vaststelling van het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold is ingegaan op de situatie van indiener.
We verwijzen naar reactie 2 in de reactienota zienswijzen bij het wijzigingsplan (bijlage 3 bij de toelichting).

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de nu voorliggende ontwerp herziening. Bij de vaststelling van het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold is ingegaan op de situatie van indiener.
We verwijzen naar reactie 2 in de reactienota zienswijzen bij het wijzigingsplan (bijlage 3 bij de toelichting).

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de nu voorliggende ontwerp herziening. Bij de vaststelling van het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold is ingegaan op de situatie van indiener.
We verwijzen naar reactie 2 in de reactienota zienswijzen bij het wijzigingsplan (bijlage 3 bij de toelichting).
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De verzoeker verwijst naar Ontwerpbesluit Wet geluidhinder, documentnummer b_NL.IMRO.0034.OP5alg03-on01_rb4.pdf. 3.5 Waarborging binnengeluidsniveau: conform onze huidige vergunning, afgegeven op 48dB voldoet ons huis aan de norm van 33dB binnenshuis. Met de door u voorgestelde verhoging naar 53dB en hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk meer, voldoet ons binnengeluidsniveau
niet meer aan de normen. Ook hiervoor behouden wij het recht om
maatregelen op te eisen dan wel planschade in te dienen.
De verzoeker verwijst naar artikel 11.2.1. Het bestemmingsvlak mag
niet voor meer dan 20% worden bebouwd. In onze vergunning staat
25%. Daar zijn ook mijn plannen op gebaseerd. Hoe gaat de gemeente om met mijn toekomstige bouwaanvraag welke vergunning
plichtig is, ik neem aan dat die wordt behandeld conform de reeds
verleende vergunning met daarin de 25%.

De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. Hier wordt een minimale
breedte van 5 meter aangehouden om reële mogelijkheden te bieden voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde horen hier niet bij.
Waar laten we dan de brievenbussen, lantaarnpalen en andere kleinere dingen die onder bouwwerken geen gebouwen vallen?

Reactie van de gemeente
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de nu voorliggende ontwerp herziening. Bij de vaststelling van het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold is ingegaan op de situatie van indiener.
We verwijzen naar reactie 2 in de reactienota zienswijzen bij het wijzigingsplan (bijlage 3 bij de toelichting).

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Boswachterij Almeerderhout’
werd ruimte geboden aan een woongemeenschap in de vorm van
een woonbestemming (Ecudorp). Deze bestemming is overgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016. Deze regeling heeft geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold
en voor de indiener van de zienswijze. Op deze gronden is een
ontwikkeling mogelijk conform de bestemming ‘Woongebied’ of
een ontwikkeling conform de ontwikkelregels van Oosterwold in artikel 13.
De planregeling in artikel 11.3 omvat een vergunningplicht voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het vellen of rooien
van houtgewassen of het ophogen van de bodem. Deze activiteiten
kunnen vergund worden als voldaan wordt aan de voorwaarden die
zijn opgenomen in artikel 11.3.2.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
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55.9

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In bijna alle gemeenten
wordt een het BVO vastgesteld aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. Uw
rekenmethode met fictieve vloeren op verschillende hoogtes is niet
eenduidig en kan dus ook verschillen in velden met andere kavelweg
verenigingen omdat deze niet gestandaardiseerde hoogtes gebruiken. In onze anterieure overeenkomst, ontwikkelplan en verleende
vergunning hebben wij een maximaal BVO afgesproken. Wij hebben
ons BVO nog niet volledig verbruikt maar ben dat in de toekomst wel
van plan, mocht uit uw herziening planschade ontstaan omdat ik niet
kan realiseren wat beoogt is dan ga ik er van uit dat u dit zult vergoeden.

Reactie van de gemeente
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
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55.10

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Dit zou publiek toegankelijk
moeten zijn voor fietsers en voetgangers. Volgens uw nieuwe plan
zou nu ook langzaam verkeer er over moeten. Behalve dat dit kan
leiden tot raar sluipverkeer geeft het ook beschadigingen aan de ondergrond. Bij natte grond geeft dit extreme sporen die ik vervolgens
bij moet gaan houden. Los van de vraag wie er dan aansprakelijk is
mocht een fietser er vervolgens op onderuit gaan. Dit nieuwe plan
belemmerd ook elk creatief initiatief om er iets leuks of groens van
te maken.

Reactie van de gemeente
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
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55.12

55.13

Reactie
De clustering en open landschap rondom A27 snelweg en Grote
Projectontwikkelaars is duidelijk gericht op de ontwikkeling van fase
1b. Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is geweest bij het
ontwikkelen van Oosterwold. Rijen rijtjeshuizen pal langs de Paradijsvogelweg met aan de snelwegkant een parkje/groentetuin of andere zaken. Waarin verschilt dit nog van een andere wijk in Almere?
Dit is toch niet waar de overige initiatieven vanuit gegaan zijn toen
zij hun plan ontwikkelden. Uitzicht op rijtjeshuizen of een gewone
wijk. Waar is die “openheid” van Oosterwold dan? Het zal wel verkeerd vallen maar zoals het “groene wold “er nu uitziet heeft het
meer weg van een nieuw gevangeniscomplex dan van wat ik me
voorgesteld had bij Oosterwold. Door wijziging van het bestemmingsplan zal de verbindingsweg ook drukker worden (zie ook mijn
eerste bezwaar…). Dit gaat leiden tot meer geluidsoverlast of vervuiling dan waar mijn initiatief op berekend is qua bouw (geluid etc.)
of indeling van de kavel. Los van het feit dat het maar de vraag is of
ik indien ik dit geweten had mijn stip op deze locatie had gezet, Hoe
gaat men dit oplossen? Grof gezegd wordt met de herziening het
hele zelfbouwidee waar het oorspronkelijk mee begon en wat ook
werd beloofd en voorgehouden teniet gedaan.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. In lid b wordt geëist dat
alle buitenranden publiek toegankelijk zijn. Bij kleinere kavels ontstaat zo een soort hokjesverdeling van grasstroken of erger onkruidstroken. Het zou mogelijk moeten zijn om een aantal kleinere kavels
samen te voegen met 1 strook doorwaadbaar buitenom de gezamenlijke kavels. Dit is bij grote projecten toch al het geval terwijl juist
die doorgaans weinig interesse hebben om er wat leuks van te maken. Doorwaadbaar, doorlaatbaar, doorklimbaar en absoluut onbegaanbaar, je komt van alles tegen bij de grote projecten. Dit is ook
tegen de basisgedachte van Oosterwold.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Dit is verwarrend. Elders
wordt een minimale breedte van het roodkavel (bouwvlak) van 5 meter geëist. Bij mijn roodkavelwijziging is mijn eerste voorstel afgekeurd omdat ik een paadje naar de garage had getekend, dit was en
de reden voor afkeuring omdat er geen verbindingspad mocht zijn
en 3 meter niet breed genoeg zou zijn voor een gebouw. Ligt er overigens maar aan wat je neer wilt zetten. Het eerste voorstel van mij
zou minder versnippering hebben gegeven van de grond.

Reactie van de gemeente
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
fiets- en voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn
maar hoeft zeker niet over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd
worden. Met de herziening worden in de doorwaadbare zone zelfs
bouwwerken in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening
van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte voor.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
162

Nr.

Reactie

55.14

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Maar dit mag echter maar tot een
hoogte van 0,5 meter. Behalve als bijvoorbeeld een plastic kas waar
je niet mee kunt als je stadslandbouw serieus neemt. In een kas
moet je echt groente in kunnen kweken tot een acceptabele hoogte
of bijzonder fruit in kunnen kweken. Ook het op roodkavel moeten
plaatsen van een kas begrijp ik niet. Naar mijn mening verkrijg je
meer groente uit een kas dan op de kale grond. Wat het een stal
voor dieren betreft zou je dit moeten kunnen plaatsen op de plek
waar de dieren ook lopen. Bij regenweer kunnen ze dan zelf de beschutting op zoeken. Je bent anders erg druk met het heen en weer
slepen van de beesten. Ik raad u aan hier eens naar te kijken door
de ogen van de Oosterwold beginselen en niet door de ogen van de
zoveelste stadswijk de Almere rijk is.

56.
56.1

Zienswijze 56
Toen wij voor het eerst bij [gebiedsregisseur] kwamen vertelde zij
enthousiast dat wanneer wij de grond zouden kopen en zouden
gaan bouwen we enorm veel vrijheid zouden krijgen “alles mocht,
alles kon”. Er waren slechts enkele belangrijke spelregels waaraan
we moesten voldoen; 50% van de grond moesten wij inzetten voor
stadslandbouw, we moesten een doorwaadbare zone creëren die
we ook mochten inzetten voor stadlandbouw of andere doeleinden
mits mensen er doorheen zouden kunnen wandelen en de overige
spelregels waren het plan zo ontwerpen dat we aan de gestelde percentages* voldeden en aan het bouwbesluit “light” (Voor bestaande
bouw). Gedurende het proces bleek dat bij lange na niet alles “mocht

Reactie van de gemeente
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
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en of kon” en in de ruim 4 jaar dat wij er nu wonen worden de vrijheden steeds verder ingeperkt met (nieuwe) wet en bijbehorende
handhaving maar soms zijn er ook wensgedachten van diverse
ambtenaren die de bewoners worden opgelegd zonder wettelijke
basis. Dit geldt niet alleen voor ons maar voor alle (toekomstige)
bewoners in dit gebied. Al met al verdwijnt de oorspronkelijke gedachte over de ontwikkeling van Oosterwold steeds verder en dit
ervaren wij als bijzonder jammer. Wij zijn immers niet voor niets in
dit project gestapt en hier gaan wonen. Een plek waar wij overigens
bijzonder fijn wonen en dagelijks genieten van ons huis en de directe
omgeving. * Verharding maximaal 11%, Roodkavel maximaal 25%,
Water minimaal 2%, Openbaar groen minimaal 7%

56.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Ons inziens geeft dit onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel en strookt het
niet met het idee van maximale vrijheid voor initiatiefnemers. Voor
bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om
een minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van
eerdere ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan
wordt deze mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zien wij
dat deze eis komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook
“overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve van
stadslandbouw”.

Reactie van de gemeente
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
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56.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
(definitieve) kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag of
het huis wordt gebouwd op een terp (zoals geadviseerd door het
Waterschap). Bovendien verzakt de weg in de loop der jaren en het
huis (gebouwd op heipalen) niet. Dit werkt straks erg belemmerend
in het proces van ontwikkelen en bouwen. In 1.65 a. indien in of op
land gebouwd wordt, zien wij liever een vaste hoogteaanduiding in
N.A.P. zodat deze nu maar ook over 50 jaar nog nameetbaar is. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Bijvoorbeeld: indien initiatiefnemers beschikken over
‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe
bestemmingsplan de ‘vrije BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de
initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand
in hun ontwerpproces zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt.
Bovendien zal dit de diversiteit in het ontwerpen van de huizen
enorm kunnen beperken en daarmee de diversiteit in gebouwen /
ontwerpen binnen Oosterwold ernstig kunnen aantasten. En juist die
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roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
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grote diversiteit is een van de belangrijkste charmes van het gebied.
Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto vloeroppervlak
weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar
een relevante website van een rijksoverheid, zoals Rijkswaterstaat.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/ Of in ieder geval de huidige rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.30 en 13.7 lid b. Momenteel
is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de richtlijnen zijn
voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en
vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en
richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die overigens ook
niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een
groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar, hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. Bij de in deze herziening gebruikte definitie wordt aangegeven dat de doorwaadbare zone ruimte zou
moeten bieden voor langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. Deze toevoeging lijkt ons niet gewenst De enige voorwaarde zou moeten zijn
dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen lopen. Dit blijkt dan
uit;  Een herkenbaar pad waar bezoekers en bewoners kunnen
wandelen (of eventueel fietsen) op eigen verantwoording.  Dat er
duidelijk mag worden aangegeven dat bezoekers en bewoners er
mogen wandelen en welkom zijn maar waar de kaveleigenaar wel
de vrijheid heeft om te bepalen onder welke voorwaarden (met hond
/ zonder hond, met fiets of alleen wandelen, wel of niet met een
paard, niet na zonsondergang etc (net zoals b.v. SBB en St. Flevolandschap dit aangeven)  Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest
van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen
worden. Mits buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu
kavels steeds kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor
bomen buiten de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig
benut worden voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland
worden dit soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold
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Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
De eis voor bomen en hagen die op afstand van de perceelsgrens
moeten worden geplant geldt niet op grond van het bestemmingsplan. Dit is een landelijk geldende regel om overlast voor buren te
voorkomen (Burgerlijk Wetboek). Het bestemmingsplan kan geen
wijziging aanbrengen in de regels van het Burgerlijk Wetboek. Deze
is ook van toepassing in Oosterwold en ook hier bestaat dus de mo-
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is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.76. De wijziging lijkt te impliceren dat (bovengrondse) nutsvoorzieningen onder verharding/infra
komen te vallen. In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik
van deze strook zodra nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan
het groene karakter van Oosterwold. Graag zien wij de toevoeging
gewijzigd in “en eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen” zodat andere bestemmingen mogelijk blijven.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Oosterwold had als kenmerk
maximale vrijheid voor initiatiefnemers. Met de toevoeging “het is
verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” blijft daar niet veel van
over. Naar onze mening is iedere Almeerder vrij zijn tuin naar eigen
goeddunken in te richten. Waarom dan deze ambtelijke afwijking
voor wat betreft Oosterwold? Nieuwe ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend inzicht kunnen de exacte
percentages zoals gepresenteerd in het ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold
werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven
konden worden. Dit hoort mijns inziens bij de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging een vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er zou voor gekozen kunnen
worden om tussentijdse wijzigingen door te geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat). Graag
zien wij de volgende wijziging en toevoeging, of iets soortgelijks:
“Gebruik van de kavel dat afwijkt van de gestelde normen in Tabel
1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en is verboden om zonder
vergunning te wijzigen.”.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. 13.6.4 Roodbank Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn
voorzie ik een aantal problemen. a) Het roodkavel van moeilijk te
ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in andere delen van Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening” van delen van Oosterwold wat afbreuk doet aan
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gelijkheid om in samenspraak met uw buren van deze algemene regel af te wijken en bomen of hagen in de doorwaadbare zone te
planten.
De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groen167
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het groene karakter van het gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen initiatieven. b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door een enkele partij waardoor er geen
mogelijkheden meer zijn voor andere initiatieven om uit te breiden
en er zelfs grote “versteende” gebieden binnen Oosterwold ontstaan. Wij zouden graag zien dat zo’n roodbank gebruikt wordt om
t.z.t. een dorpskern te realiseren binnen het plangebied van Oosterwold met een relatief gelijke afstand tot Zeewolde en Almere. Daar
hoort dan ook een 13.6.4.b Groenbank en een 13.6.4.c. Blauwbank
bij. Bovendien zijn wij van mening dat ook bij wonen in een Groene
Wold als t.z.t. het voorgestelde dorp stadslandbouw de drager is. Dit
kan de bewoner zelf beoefenen op het (buiten het dorp gelegde)
stadslandbouw percentage horende bij zijn initiatief. Wij stellen ons
daar een groot volkstuinencomplex voor bij dat toekomstige dorp.
Ook zijn wij van mening dat de stichting van een dorp iedere bewoner van Oosterwold aan gaat en verwachten daar minimaal een uitnodiging tot participatie (meedenken en meebeslissen, omdat de
bewoners dit stadsdeel maken) voor.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische
waarde van deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor
te zaaien en op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte
nodig en zon. Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de
grootte en ligging van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het
bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al
op je kavel woont. Het is dan niet altijd de beste plek om de kas op
bestaande roodkavel te plaatsen. Een kas die gebruikt wordt voor
de kweek van bv groente zou ook gewoon onder stadslandbouw
moeten vallen en daarmee geplaatst kunnen worden in het stadslandbouw gedeelte. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting
of een nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de
regel in de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van
0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een
meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in
te passen op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig verplaatst in verband met afwisseling van weides. Bovendien is het voor het dierenwelzijn van groot belang dat de dieren
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verspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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veilig kunnen schuilen voor weersomstandigheden, roofdieren en
schaduw kunnen vinden tijdens een warme dag. Deze dieren vallen
onder stadslandbouw en hun (nacht-) verblijf zou daarom ook gewoon onder stadslandbouw moeten vallen en daarmee geplaatst
kunnen worden in het stadslandbouw gedeelte. Ik stel dan ook voor
om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen naar
3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte
van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet
worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode
gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
De verzoeker verwijst naar artikel 16.1 lid d. Met stadslandbouw als
drager voor Oosterwold en met de omschrijving stadslandbouw zoals gegeven in 1.71 mag men verwachten dat er meer dan 1 extra
fte in dienstverband nodig is om van stadslandbouw een daverend
succes te maken. Wij baseren dit op de gegevens uit de glastuinbouw aangezien stadslandbouw zich het best laat vergelijken met
Open Teelten Tuinbouw. Het aantal fte bij deze bedrijven schommelt
al jaren gemiddeld rond de 4,7 fte per bedrijf. Ons inziens behoort
deze eis van maximaal 1 fte naar boven bijgesteld te worden, maar
liefst gewoon geschrapt.

Reactie van de gemeente

De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.
De regeling voor beroep en bedrijf aan huis sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Naast de mogelijkheden voor een beroep of bedrijf aan huis, bestaan in Oosterwold
mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven.
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De verzoeker verwijst naar artikel 16.1 lid e. Catering levert mijns
inziens een positieve bijdrage aan het gebied. Het is tevens een manier om stadslandbouw te vermarkten. Graag zien wij dat “catering”
verwijderd wordt van de lijst.

56.11

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Wij verzoeken u met name de rekenregels voor BVO van bestaande
anterieure overeenkomsten en afgegeven vergunningen ook in de
toekomst voor hen te handhaven.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet of kan worden vervuld, de infrastructuur rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog
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Het uitsluiten van catering als beroep aan huis was reeds in het Chw
bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 opgenomen. De herziening
is op dit punt niet gewijzigd. De regeling sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Overigens is vestiging van een horecabedrijf binnen Oosterwold zeker mogelijk. Dit is
opgenomen als commerciële voorziening. Alleen past dit niet binnen
de regeling van beroep aan huis.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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altijd een Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is
wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de
bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te
lossen, anders moeten zij over op het riool. Ik pleit voor een langere
periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10
jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken.
En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als
de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch
zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens)
gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan
is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan
worden. Deze situatie zal vooral door grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en
een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het open en groene karakter van
Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de
snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is
om de clustering van woningen te maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen van roodkavel (paragraaf
13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar
blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van ‘roodkavel’ wordt
begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv. 10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor bespreking, maar
het clusteren van honderden woningen, zoals het nu al bestaat in
het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de kwaliteit, het open
en groene karakter van het landschap, ook langs de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.

Reactie van de gemeente

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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Nr.
57.
57.1

Reactie
Zienswijze 57
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje voor
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

58.
58.1

Zienswijze 58
Als één van de eerste mede-initiatiefnemers en bewoners van Oosterwold hoopte ik dat na een complex proces om CPO Ecoparkhof
vergund en gerealiseerd te krijgen voordat het Chw bestemmingsplan bestond, we letterlijk en figuurlijk de weg zouden plaveien voor
volgende initiatieven. Ik ben dan ook blij en trots om te zien dat Oosterwold zo populair is gebleken en dat er nu al veel meer initiatieven
zijn ontplooid in Fase 1A dan waar rekening mee was gehouden. De
vergunningsprocessen lopen echter nog niet altijd zo gemakkelijk
als gehoopt, maar dat hoort misschien wel bij het experimentele karakter van Oosterwold. Het heeft ons in ieder geval niet afgeschrikt
om opnieuw een ontwikkelplan in te dienen, ditmaal voor een meergeneratiewoning. De voorgestelde herziening van het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid enkele zaken te verduidelijken of bij te
sturen naar een meer wenselijke inrichting van het gebied. Mijn
zienswijzen zijn daar dan ook op gericht.

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Voor kennisgeving aangenomen.
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Nr.
58.2

58.3

58.4

Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. Het wijzigen van de maximaal toegestane bebouwing van vloeroppervlak naar gerealiseerd
volume boven maaiveld is een fundamentele wijziging ten opzichte
van het bestaande plan, waarbij de onderbouwing op z’n zachts gezegd matig is. De bestaande regelgeving heeft (onbedoeld?) tot
zeer veel platte daken geleid omdat er relatief weinig gebruiksoppervlakte gecreëerd kan worden op een verdieping onder bijvoorbeeld een zadeldak terwijl deze wel volledig meetelt als BVO. Dit is
in mijn ogen om meerdere redenen niet ideaal: mindere duurzaamheid waterdichtheid, lastiger of minder efficiënt plaatsen van zonnepanelen en minder diversiteit in bebouwing. Het voorstel om naar
buitenwerkse maten te gaan ondersteun ik dan ook, maar door af te
wijken van de NEN-normen voor BVO en bij gebrek aan een goed
doordachte en juridisch houdbare meetmethode, voorzie ik nieuwe
onvoorziene bijeffecten en problemen bij ontwerp, vergunningsaanvragen en handhaving.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Deze nieuwe, brede, definitie van de doorwaadbare zone en eis dat er 2m doorwaadbare zones
en kavelwegen aan de buitenranden moeten worden aangelegd ondersteun ik van harte. Op dit moment wordt de indruk gewekt dat er
zeer weinig mag in de doorwaadbare zone, terwijl het publieke karakter en de toegankelijkheid voorop moeten staan met verder vrijere invulling. Zo moet het samen met buren mogelijk zijn de 4m
brede strook natuurlijk in te richten, met beplanting, een bankje en
een schommel, zolang er maar een goed begaanbaar pad tussen
de verschillende kavels ligt en het gehele gebied goed ontsloten is.

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. De referentie naar de kruin
van een weg voor bijvoorbeeld met meten van bruto vloeroppervlak
is onjuist. Zo zullen kavelwegen door de te verwachten bodemdaling
over de tijd lager komen te liggen waardoor extra BVO kan ontstaan.
Indien het dak van een éénlaagse platte woning bijvoorbeeld op
4m40 boven het oorspronkelijke “peil” is geplaatst verdubbelt het
BVO na 10cm verzakking van de kavelweg. Peil zou moeten refereren naar het vloerniveau van de begane grond of naar NAP.

Reactie van de gemeente
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
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Nr.
58.5

Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. Met een eis van slechts 2%
“water” is het op meerdere plaatsen in Oosterwold praktisch onmogelijk om altijd aan te sluiten op bestaand water. Daarnaast is door
een gebrek aan poldersloten en een lage grondwaterstand niet zozeer waterafvoer, maar eerder waterretentie de uitdaging waar Oosterwold voor staat. Dit kan prima door middel van wadi’s en solitaire
waterpartijen. Voorstel om 13.7.f volledig te verwijderen.

58.6

Artikel 13.7 lid h wordt in de praktijk verder gelimiteerd door de regeling in Handboek Oosterwold waarin wordt gesteld dat parkeren
in de berm niet in toegestaan, terwijl volgens het bestemmingsplan
de berm ook de bestemming verharding / infra kan krijgen (waarop
parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden). Het bestemmingsplan zou leidend moeten zijn en misschien explicieter op dit punt,
want de berm leent zich uitstekend voor parkeren (op halfverharding).
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. Deze regel is onnodig
beperkend. Zo staan er nu al veel brievenbussen (>50 cm) buiten
roodkavels en is dit ook wenselijk voor de postbezorging. Verkeersen straatnaamborden en straatverlichting moeten mogelijk zijn in de
bermen. Een andere wens van de bewoners en initiatiefnemers is
om kassen en dierenhokken toe te staan op stadslandbouw, wat volledig in lijn ligt met de beoogde bestemming van deze gronden. Om
te voorkomen dat het gebied te vol gebouwd wordt, zou er een maximum aan toegestane dimensies vastgelegd kunnen worden (bijv.
niet meer dan 10% van het stadslandbouwoppervlak en niet hoger
dan 2,5m).

58.7

Reactie van de gemeente
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Het verruimen van de bouwmogelijkheden op andere delen van de
roodkavel acht de gemeente niet wenselijk.

59.
59.1

Zienswijze 59
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 1.

Zie zienswijze 1.

60.
60.1

Zienswijze 60
De verzoeker verwijst naar artikel 11.2.1. Het bestemmingsvlak mag
niet voor meer dan 20% worden bebouwd. Overeengekomen is

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Boswachterij Almeerderhout’
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Nr.

Reactie
25%. Daar zijn ook mijn plannen op gebaseerd. Hoe gaat u dit oplossen?

60.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. Hier wordt een minimale
breedte van 5 meter aangehouden om reële mogelijkheden te bieden voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde horen hier niet bij.
Waar laten we dan de brievenbussen, lantaarnpalen en andere kleinere dingen die onder bouwwerken geen gebouwen vallen?

Reactie van de gemeente
werd ruimte geboden aan een woongemeenschap in de vorm van
een woonbestemming (Ecudorp). Deze bestemming is overgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016. Deze regeling heeft geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold
en voor de indiener van de zienswijze. Op deze gronden is een
ontwikkeling mogelijk conform de bestemming ‘Woongebied’ of
een ontwikkeling conform de ontwikkelregels van Oosterwold in artikel 13.
De planregeling in artikel 11.3 omvat een vergunningplicht voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het vellen of rooien
van houtgewassen of het ophogen van de bodem. Deze activiteiten
kunnen vergund worden als voldaan wordt aan de voorwaarden die
zijn opgenomen in artikel 11.3.2.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
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60.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In bijna alle gemeenten
wordt een het BVO vastgesteld aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580.Uw
rekenmethode met ﬁctieve vloeren op verschillende hoogtes lijkt mij
nogal ingewikkeld indien de weg nog niet volledig is aangelegd. In
mijn anterieure overeenkomst en ontwikkelplan hebben wij een
maximaal bvo afgesproken. Ik heb mijn bvo nog niet volledig verbruikt omdat ik in de praktijk het beste wil realiseren volgens de normen van Oosterwold zoals afgesproken. Eerst kijken hoe het gaat
met de landbouwmogelijkheden in de praktijk (zon, schaduw, wind
etc.) en dan de gebouwen zo plaatsen dat grond niet versnipperd
wordt en de bedachte teelt optimaal tot zijn recht komt. En de te
bouwen objecten zo plaatsen dat ook mijn buren er geen last van
hebben of dat het zo vol lijkt dat het principe van Oosterwold in gevaar komt. Op dit moment worden er voor mij tekeningen/ontwerpen
gemaakt volgens de oude afspraken. Mocht uit uw herziening planschade ontstaan omdat ik bij moet kopen o.i.d. dan ga ik er van uit
dat u dit zult vergoeden. Het lijkt mij echter eerlijker dat de bestaande initiatieven hun plan kunnen realiseren zoals overeengekomen.

Reactie van de gemeente
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust ge-
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60.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Dit zou publiek toegankelijk
moeten zijn voor fietsers en voetgangers. Volgens uw nieuwe plan
zou nu ook langzaam verkeer er over moeten. Behalve dat dit kan
leiden tot raar sluipverkeer geeft het ook beschadigingen aan de ondergrond. Bij natte grond geeft dit extreme sporen die ik vervolgens
bij moet gaan houden. Los van de vraag wie er dan aansprakelijk is
mocht een fietser er vervolgens op onderuit gaan. Dit nieuwe plan
belemmerd ook elk creatief initiatief om er iets leuks of groens van
te maken.

60.5

Clustering en open landschap rondom A27 snelweg en Grote Projectontwikkelaars. Duidelijk gericht op de ontwikkeling van fase 1b.
Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is geweest bij het
ontwikkelen van Oosterwold. Rijen rijtjeshuizen pal langs de Paradijsvogelweg met aan de snelwegkant een parkje/groentetuin of
weet ik wat. Waarin verschilt dit nog van een andere wijk in Almere?
Dit is toch niet waar de overige initiatieven vanuit gegaan zijn toen
zij hun plan ontwikkelden. Uitzicht op rijtjeshuizen of een gewone

Reactie van de gemeente
kozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
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Reactie
wijk. Waar is die “openheid” van Oosterwold dan? Het zal wel verkeerd vallen maar zoals het “groene wold “er nu uitziet heeft het
meer weg van een nieuw gevangeniscomplex dan van wat ik me
voorgesteld had bij Oosterwold. Door wijziging van het bestemmingsplan zal de verbindingsweg ook drukker worden. Dit gaat leiden tot meer geluidsoverlast of vervuiling dan waar mijn initiatief op
berekend is qua bouw (geluid etc.) of indeling van de kavel. Los van
het feit dat het maar de vraag is of ik indien ik dit geweten had mijn
stip op deze locatie had gezet, Hoe gaat men dit oplossen? Grof
gezegd wordt met de herziening het hele zelfbouwidee waar het oorspronkelijk mee begon en wat ook werd beloofd en voorgehouden
om zeep geholpen.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid b wordt geëist dat alle
buitenranden publiek toegankelijk zijn. Bij kleinere kavels ontstaat
zo een soort hokjesverdeling van grasstroken of erger onkruidstroken. Het zou mogelijk moeten zijn om een aantal kleinere kavels
samen te voegen met 1 strook doorwaadbaar buitenom de gezamenlijke kavels. Dit is bij grote projecten toch al het geval terwijl juist
die doorgaans weinig interesse hebben om er wat leuks van te maken. Doorwaadbaar, doorlaatbaar, doorklimbaar en absoluut onbegaanbaar .. je komt van alles tegen bij de grote projecten.

60.7

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. aansluiting roodkavel met
minimaal 2,5m. Hier raak ik de draad kwijt.. Elders wordt een minimale breedte van het roodkavel (bouwvlak) van 5 meter geëist. Bij
mijn roodkavelwijziging is mijn eerste voorstel afgekeurd omdat een
3 meter pad ingetekend was en de reden van afkeuring was dat er
geen verbindingspad mocht zijn en 3 meter niet breed genoeg zou
zijn voor een gebouw. Ligt er overigens maar aan wat je neer wilt
zetten. Het eerste voorstel van mij zou minder versnippering hebben
gegeven van de grond. Nu met een omweg van 5 meter breed toch
het schuurtje in de hoek kunnen manoeuvreren.

60.8

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Maar dit mag echter maar tot een

Reactie van de gemeente
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
fiets- en voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn
maar hoeft zeker niet over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd
worden. Met de herziening worden in de doorwaadbare zone zelfs
bouwwerken in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening
van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte voor.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
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hoogte van 0,5 meter. Behalve als kas bijvoorbeeld een lelijk plastic
ﬂapperding kun je daar niks mee. Met de enorme wind is Oosterwold
kun je er hooguit achteraan rennen. Ook zo n zielig glazen kastje
heeft weinig nut wanneer je de stadslandbouw serieus op pakt. Een
kas waar je echt iets mee kunt moet je in kunnen lopen. Daar moet
je echt groente in kunnen kweken tot een acceptabele hoogte of bijzonder fruit in kunnen kweken. Ook het op roodkavel moeten plaatsen van een kas begrijp ik niet. Naar mijn mening verkrijg je meer
groente uit een kas dan op de kale grond. Dit jaar is niet echt een
goed jaar vanwege de grote hoeveelheid regen. De zelfvoorzienendheid kan ik dit jaar op m’n buik schrijven. Dus zou je een kas
op de grond voor landbouw moeten kunnen plaatsen. Dat er dan
voorschriften komen aan de afmeting (zodat er geen verkapt overdekt zwembad ontstaat) is begrijpelijk. Een kas wil je doorgaans niet
aan je huis vast hebben. Waar het een stal voor dieren betreft zou
je dit moeten kunnen plaatsen op de plek waar de dieren ook lopen.
Bij regenweer kunnen ze dan zelf de beschutting op zoeken. Je bent
anders erg druk met het heen en weer slepen van de beesten. Mocht
uit uw herziening op welk daarin vermeld punt dan ook planschade
ontstaan op welke manier dan ook, ga ik er vanuit dat u deze zult
vergoeden.

61.
61.1

Zienswijze 61 & 68
Het wijzigen van het bestemmingsplan is in mijn optiek allereerst
vreemd omdat het Chw Oosterwold een bestemmingsplan zou zijn
met een looptijd van 20 jaar en dus een verbrede reikwijdte voor de
ontwikkeling van Oosterwold. Door tijdens de looptijd de regels te
veranderen ontstaan er onbegrijpelijke en onvoorziene gevolgen
voor de diverse initiatiefnemers met mogelijke planschade en onzekerheid als gevolg. Wij begrijpen dat deze herziening mede is ingegeven om grote supermarkten uit het gebied te kunnen weren, echter veel van de veranderingen treffen ons als particuliere initiatiefnemer.

Reactie van de gemeente
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Oosterwold is een dynamisch gebied, waar geëxperimenteerd
wordt. Er is intensief contact tussen initiatiefnemers, bewoners, de
gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente. Knelpunten en
wensen worden uitgewisseld en het kader voor de ontwikkeling van
Oosterwold wordt bijgesteld op nieuwe inzichten. Dit is een continu
proces. De 1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan
vormt hierin een belangrijke stap, waarmee -na het al eerder opgestelde wijzigingsplan- een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd.
De evaluatie van Oosterwold en de consultatie met de omgeving,
zoals verwoord in paragraaf 5.2 van de plantoelichting en ook de nu
ingekomen zienswijzen, worden daarin meegenomen. Er zijn keuzes gemaakt welke aanpassingen gewenst zijn, welke aanpassingen niet gewenst zijn en welke aanpassingen nog nader beoordeeld
en besproken moeten worden. Voor die laatste categorie komt deze
1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan te vroeg. Nadat over deze punten in de toekomst meer duidelijkheid komt, kan
het kader hier op worden aangepast. Bij de aanpassingen die met
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61.2

Minimale breedte roodkavel: 5 meter. Tot nu toe is 3 meter gehanteerd en dit is ruim voldoende voor het bouwen van schuur, overkapping of kas. Door er 5 meter van te maken wordt het totale roodkavel meer gedrongen waardoor de mogelijkheden om een kavel
goed te benutten m.i. teveel worden ingeperkt. Zeker indien er een
pad wil worden gerealiseerd van huis naar schuur of kas en dit van
gras of stapstenen zal worden gerealiseerd is een roodkavel van 5
meter breed niet wenselijk.

61.3

Doorwaadbare zone, onvoldoende duidelijk wat de richtlijnen zijn.
Toegankelijk voor fietsers en voetgangers én langzaam verkeer.
Vallen hier ook landbouwmachines onder? ‘Langzaam verkeer’
staat nergens als term gedefinieerd waardoor er in de toekomst onduidelijkheid over kan ontstaan. Dit lijkt mij zeer onwenselijk. Onze
doorwaadbare zone zal ook in gebruik zijn als stadslandbouw, duidelijk zichtbaar als begaanbaar pad voor bezoekers om te kunnen
wandelen.

61.4

Het uitruilen van roodkavel met een belendend perceel: prima. Het
uitruilen van roodkavel met een perceel ‘ergens in het plangebied’:
niet prima. Een perceeleigenaar kan dus natuur toevoegen 5 kilometer verderop en voor mijn deur een dicht bebouwd kavel maken.

Reactie van de gemeente
de herziening worden doorgevoerd is het gedachtegoed van Oosterwold uitgangspunt geweest en deze wordt niet verlaten.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
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Dit doet op zoveel vlakken afbreuk aan het wonen in Oosterwold dat
ik niet begrijp dat dit überhaupt ter tafel komt. Het tast het landschap
aan, de verkeersintensiteit, álles; zéker wanneer het een perceel
van een projectontwikkelaar betreft en het gaat om zeer grote oppervlakken. De clustering van honderden woningen, zoals het nu al
bestaat in het project ’t Groene Wold, veroorzaakt een aantasting
van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat de kwaliteit, het
open en groene karakter van het landschap, ook langs de bestaande
polderwegen wordt gewaarborgd. Wij hopen/ gaan ervan uit dat de
gemeente Almere de regels van Oosterwold zal handhaven zoals zij
bedoeld zijn!

61.5

Helaas worden in de herziening niet genoemd het uitruilen van
groen en water met je buren. Dit zou ons meer mogelijkheden tot
het ontwikkelen van onze buurt geven door water en groen te kunnen clusteren (bijvoorbeeld voor een grotere waterpartij tussen buren, of een groenstrook met plaats voor een bankje of speeltuin; al
naar gelang de behoefte van de buurt). Het zou fijn zijn als deze
mogelijkheid wordt opgenomen in de herziening van het bestemmingsplan.
In de herziening wordt het percentage dat mag worden gebruikt voor
het werken aan huis teruggebracht naar 33%, terwijl punt D en E;
de bepalingen dat er geen ernstige hinder mag ontstaan voor de
buurt qua geluid en of het woonmilieu of de afwikkeling van het verkeer, in zijn geheel verdwijnen. Dit vind ik onbegrijpelijk. Ik kan de
effecten ervan niet kan overzien op dit moment, maar kan me voorstellen dat dit kan leiden tot overlast in de toekomst.

61.6

61.7

Er wordt een andere rekenwijze gehanteerd om het bruto vloeroppervlak. In plaats van de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu
naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. Dit pakt nadelig uit
voor mensen met een hoger gebouw, en beïnvloedt het bouwrecht
voor mensen die nog gaan bouwen, maar ook voor mensen die in
hun huis een vide hebben, of deze in hun toekomstige huis willen.
Als men al vergaand in het ontwerpproces is kunnen bouwplannen

Reactie van de gemeente
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.

Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
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vaak niet meer veranderd worden of indien men dit nog later wil toevoegen dit onmogelijk zal zijn.

61.8

Het waterpercentage aan laten sluiten op het ontwerp van je buren
maakt het in de praktijk lastiger om je kavel optimaal in te richten.
Grote solitaire waterpartijen zullen hierdoor minder voorkomen (omdat mensen sloten zullen laten graven naar hun buren toe), wat weer
gevolgen zal hebben voor de biodiversiteit op de kavels. Ook zal
hierdoor water sneller van de kavels worden afgevoerd, wat weer
tegenstrijdig is met het idee dat je water moet kunnen bergen en
langzaam moet kunnen laten infiltreren in de grond.

61.9

Bij punt 1.20 noemt u dat de vergunningen die nu worden aangevraagd al worden getoetst aan het ontwerp van dit plan. (de herziening). Dit lijkt ons een vreemde gang van zaken daar dit bestemmingsplan, zoals het woord al zegt, nog ter inzage ligt en nog niet is
goedgekeurd.
Mensen moeten zelf de keus hebben of ze aan het riool willen worden aangesloten. Afwijkingen van de norm moeten opzelfde wijze
worden gedoogd als bij de reguliere afvalwaterzuivering door waterschap zelf. Als in het reeds bebouwde gebied van fase 1a om wat
voor reden dan ook riool moet worden aangesloten, dan dient daarvoor in het bestemmingsplan een voor bewoners aanvaardbare
voorziening te worden getroffen voor de door bewoners gedane investeringen als aansluiting verplicht wordt. Natuurlijk met aftrek vanwege bespaarde rioolrecht en zuiveringsheffing en een omslag van
het aandeel in aanleg van riool. Vanzelfsprekend kunt u het niet maken de kosten van rioolaanleg nog eens op bewoners met bestaande systemen te verhalen zonder te compenseren voor de
reeds gedane investeringen. Om rechtsonzekerheid te vermijden
dient dit in bestemmingsplan te worden opgenomen.

61.10

62.

Reactie van de gemeente
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.
In artikel 1.20 is gedefinieerd wat wordt begrepen onder de term ‘bestaand’ in de regels. Pas nadat de herziening in werking is getreden
(in principe de dag nadat de beroepstermijn van de vastgestelde
herziening is afgelopen), vormt deze het toetsingskader voor nieuwe
aanvragen.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Zienswijze 62
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Reactie
De doorwaadbare zone (H3 ontwikkelregels, 13.7 kavelindeling) betreft de wijziging naar: alle buitenranden van de kavel worden ingericht en in stand gehouden als openbaar toegankelijk gebied in de
vorm van een doorwaadbare zone of verharding / infra met een minimale breedte van 2 meter; In combinatie met de wijziging van de
begripsomschrijving; 1.30 doorwaadbare zone: “een zone die openbaar toegankelijk is met ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, routes voor langzaam verkeer en andere
hiermee vergelijkbare voorzieningen van openbare aard”. 1.76 verharding / infra: “het deel van het kavel dat primair ingericht is ten
behoeve van ontsluiting, parkeren en (bovengrondse) nutsvoorzieningen; Het toelaten van nutsvoorzieningen, gemotoriseerd verkeer
zoals scooters, brommers en trekkers in deze zone en/of het uitbreiden van areaal/percentage waar gemotoriseerd verkeer toegelaten
is, acht ik als een inbreuk op de leefbaarheid, exploitatie en waarde
van het perceel, vanwege de geluidsimpact en de gezondheidseffecten. Bovendien is het niet navolgbaar welke resultaten van de
evaluatie Oosterwold hebben geleid tot het aanpassen van deze regel en begripsomschrijvingen, zoals gesuggereerd in het de aanleiding van deze partiele herziening van de toelichting. Wei is terug te
lezen in de evaluatie, dat er met name behoefte is aan doorwaadbaarheid voor fietsende en lopende schoolkinderen vanuit 60% van
de respondenten. En een behoefte om de ambities te behalen op
gebied van klimaat, energie, ecologische diversiteit, en stikstofreductie autogebruik vs fiets. In dat kader acht ik de wijziging van bovenstaande regel niet als een verbetering van de ruimtelijke ordening en niet als aanleiding om het vigerende bestemmingsplan
daarin te herzien.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.37. Dit betreft een afwijkende
meetmethode van de NEN norm: 2580. NEN norm 2580 is opgesteld
met de doelstelling om te zorgen voor uniformiteit en transparantie
in het meten van woningen voor diverse doeleinden. NEN 2580 is
opgesteld in opdracht van samenwerkingsorganisaties waaronder
VNG. Het is dan ook aannemelijk dat Almere zich aansluit bij deze
norm. Deze wijziging leidt bovendien tot planschade betreft onze kavel. Dit omdat de toekomstige bouwmogelijkheden beperkt worden.
Onze kavel verkeert in een situatie waarin de maximale BVO's nog
niet benut zijn en er nog een tweede fase mogelijk is.

Reactie van de gemeente
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
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63.
63.1

Zienswijze 63
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 7.

64.
64.1

Zienswijze 64
In vrijwel alle gemeenten wordt het BVO bepaald aan de hand van
de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De door u bedachte methode, waarbij
de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode om de inhoud van een gebouw te
bepalen, niet de oppervlakte van de vloeren. U gebruikt in uw rekenmethode als referentie 30cm boven de kruin van de weg waar de
kavel op aansluit. De hoogte van de kruin van de weg is vaak nog
niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt erg belemmerend in het proces van
ontwikkelen en bouwen. Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen in
problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar
is, als waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden.
Hierdoor kunnen de plannen niet gerealiseerd worden en leidt dit tot
planschade. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/.

64.2

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuur vòòr de
voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe
regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels
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voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

Zie zienswijze 7.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
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veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging van een
vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de nieuwe regels
voldoet. Het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere
nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande
ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan
de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije
BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers op voorhand tijdens het plannen, kopen en bouwen niet kunnen weten. De
mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen voeren wordt
hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u de rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.

Zienswijze 65
De verzoeker verwijst naar artikel 1.71 en benadrukt: “Ten minste
80% van het grondgebruik dient betrekking te hebben op het voortbrengen van agrarische voedselproducten in een voor de agrarische
productie reële dichtheid en productiecyclus”. Bewoners van een
standaard kavel zijn i.h.a. niet beroepsmatig bezig met het verbouwen van agrarische voedselproducten. Van amateurs kan niet worden verwacht dat zij “een voor de agrarische productie reële dicht-
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kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.

Deze regeling is met de herziening niet aangepast. Stadslandbouw
is een belangrijk principe binnen Oosterwold. Oosterwold is niet beoogd als een reguliere woonwijk, met woningen en ruime tuinen. De
(kleinschalige) agrarische functie met voedselproductie in de vorm
van stadslandbouw, gemengd met wonen is een ambitie die bij Oosterwold hoort en nagestreefd wordt. Het bestemmingsplan biedt dan
ook regels die waarborgen dat daadwerkelijk sprake is van stads-
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heid en productiecyclus” bereiken. Als dochter van een professioneel agrariër weet ik hoeveel kennis, ervaring, tijd en geld nodig is
om enige opbrengst te verkrijgen. De huidige interpretatie van stadslandbouw geeft geen ruimte voor alternatieve voedselproducties,
zoals het verbouwen van blijvende gewassen op basis van permacultuur. Permacultuur is gericht op biodiversiteit, duurzaamheid en
op verantwoord bodembeheer. Bij een permacultuur- ofwel (eetbare) bostuin is er sprake van polycultuur en wordt de beplanting in
lagen aangelegd (o.a. kruinlaag, struiklaag, kruidlaag), wat veel
meer ruimte kost dan de teelt van bijvoorbeeld eenjarige gewassen
in monocultuur. De opbrengst komt veel later op gang dan in de
gangbare teelt en zal lager liggen dan bij reguliere agrarische productiemethoden. In het rapport Evaluatie Oosterwold. Koersdocument van 2 juli 2020, staat onder punt 3 Stadslandbouw (op p. 17)
de volgende aanbeveling: 1. Geef het tijd. 2. Het doel om bij te dragen aan regionale voedselproductie verlaten. 3. Zelfvoorzienend zijn
meer centraal zetten. 4. Een eenduidige definitie van stadslandbouw
voorkomt interpretatie. 5. Een ruime interpretatie vergroot de toegankelijkheid en haalbaarheid. Ons verzoek: 1. Oosterwold is een
bij uitstek geschikte wijk voor experiment, diversiteit en nieuwe,
duurzame ontwikkelingen in de voedselproductie. Wij verzoeken u
dan ook om in het bestemmingsplan ruimte te geven voor een alternatieve invulling van de agrarische bestemming van de standaard
kavel zoals in het voorbeeld hierboven benoemd. 2. Daarnaast verzoeken wij u om voor de amateur-agrariërs in Oosterwold de professionele teelt niet als maatstaf te hanteren, maar zelfvoorzienend zijn
(op amateurniveau) meer centraal te stellen, zodat de agrarische
doelen voor eenieder ook haalbaar zijn.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente en andere voedselplanten voor te zaaien en voor de buitenteelt op te kweken, of om
kasgroenten te verbouwen, heeft stahoogte nodig en voldoende licht
en zon. Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte
en ligging van je kavel, bomen en/of bebouwing in de omgeving.
Deze factoren zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen als je al op je kavel woont. Het is dan niet altijd mogelijk om de kas op de roodkavel
te plaatsen. In het rapport Evaluatie Oosterwold. Koersdocument
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landbouw. De aangehaalde regels voorzien daarin en de andere genoemde functies binnen stadslandbouw dienen ten alle tijden ondergeschikt te zijn aan de hoofdfunctie van de stadslandbouw: agrarische voedselproductie. De regel is overigens helder geformuleerd,
zodat van rechtsonzekerheid of willekeur geen sprake is.
De definitie van stadslandbouw laat veel ruimte voor verschillende
vormen van agrarische voedselproductie. De definitie spreekt over
een voor de agrarische productie reële dichtheid en productiecyclus
om te waarborgen dat daadwerkelijk sprake is van voedselproductie. Als de gekozen vorm van stadslandbouw hier aan voldoet, ook
al is sprake van een lage voedselproductie of duurt het enige jaren
voordat deze op gang komt, is deze passend in het gebied en de
regeling in het bestemmingsplan.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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van 2 juli 2020, staan onder punt 3 Stadslandbouw (op p. 17) de
volgende aanbevelingen: 1. Minimale eisen nodig die toetsbaar zijn
voor handhaving. 2. Zoals het toestaan van een kas op dierenverblijf
op het landbouwdeel van het kavel. De verzoeker verzoekt in artikel
13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen naar 3 meter. Dit
is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op
de roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden
aangetast. Een kas draagt in hoge mate bij aan het agrarisch karakter van Oosterwold en aan het bereiken van de agrarische doelen.

66.
66.1

Zienswijze 66
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van bewoners. Nieuwe investeringen,
onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk is, wie het gaat
organiseren en onderhouden. Daarnaast zorgt deze taak voor veel
onenigheid, ruzies en ik vermoed in de toekomst zelfs rechtszaken
tussen bewoners. Ivo Niehe noemt in zijn rapport dat het vormen
van een gemeenschap in Oosterwold nog een uitdaging is. De taak
om als straat gezamenlijk riool aan te leggen komt zeker niet ten
goede aan het vormen van een hechte gemeenschap. Daarnaast is
het de vraag of deze taak door bewoners moet worden vervuld. De
infrastructuur rondom riolering wordt in de rest van Nederland door
de overheid of netwerkbedrijven georganiseerd en persoonlijk vind
ik dat de gemeente en het waterschap zich gemakkelijk af maken
door alle verantwoordelijkheden rondom het riool bij bewoners neer
te leggen. Ik verzoek u het volgende: geef bewoners meer tijd om
het experiment met de IBA’s te laten slagen. Twee jaar is te weinig
gezien het landelijk gebrek aan kennis rondom het werkend krijgen
van IBA’s binnen de 3B norm. Een periode van 10 jaar is veel realistischer. Tot dusver is gebleken dat de (slecht functionerende)
IBA’s in Oosterwold geen negatieve impact hebben op de kwaliteit
van het grondwater in Oosterwold. Laten we dit met elkaar blijven
monitoren en indien de waarden verslechteren, een collectieve oplossing bedenken in plaats van alle bewoners individueel op kosten
te jagen. Een collectieve oplossing met participatie van de inwoners
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Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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is hierin veel efficiënter. Wanneer de aanleg van riolering noodzakelijk blijkt, ontbreekt het nu nog aan kaders voor de implementatie
hiervan. Graag verzoek ik u om deze op te stellen zodat wij als bewoners niet met elkaar verzanden in juridische procedures over welk
type riool, op welke plek en de verdeling van de (onderhouds)kosten. Maak, tot slot, de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net
als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch
zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens)
gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan
is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het herziene bestemmingsplan bent u voornemens om de rekenmethodiek van het BVO aan te passen. Daarnaast creëert u de verplichting om voor elke wijziging aan het kavelplan een wijziging op
de vergunning in te dienen. Deze wijziging zal worden getoetst aan
het nieuwe bestemmingsplan. Net als velen, heb ik niet in één keer
mijn complete droom kunnen verwezenlijken. Ik heb in mijn ontwikkelplan en kavelplan een bijgebouw toegevoegd wat ik over 2 jaar
wil realiseren. Door de bepalingen in het nieuwe bestemmingsplan
kan ik mijn plannen niet meer realiseren zoals ik dat voor ogen had.
Ik weet niet wat uw overwegingen zijn om de rekenmethodiek voor
het BVO aan te passen, maar ik vraag mij af of de aanpassing opweegt tegen de vele dromen die u doet barsten en de vermoedelijk
vele planschade claims die op deze wijziging zullen volgen. Daarnaast wordt in de voorgestelde rekenmethodiek de hoogte van de
weg als pijl gebruikt. De wegen in Oosterwold zijn door bewoners
zelf aangelegd en zien er allemaal anders uit. De weg als uitgangspunt nemen bij de berekening van het BVO lijkt me erg onwenselijk.
Verandert mijn BVO zodra de weg geasfalteerd wordt en het meetpijl hoger in mijn woning komt? Ik vraag u om de aanpassing van de
rekenmethodiek te heroverwegen.

Ik woon sinds een halfjaar in Oosterwold en ben sinds 2018 betrokken bij Oosterwold. In de afgelopen 3 jaar heeft u regelmatig grote
wijzigingen doorgevoerd die voor mij grote financiële gevolgen hadden. Dit begon met een exorbitante grondprijsverhoging. Ten tijde
van mijn vergunningsaanvraag was er al sprake van tegenvallende
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Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestem-
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prestaties van IBA’s maar ik moest een IBA aanschaffen omdat ik
anders mijn watervergunning niet kon krijgen. Straks komen daar de
kosten van het riool waarschijnlijk nog bij. Door het wijzigen van de
definitie van het BVO moeten veel mensen hun bouwplannen wijzigen. Ook ik zal er veel bvo op achteruit gaan. Wonen in Oosterwold
betekent telkens sparen voor een financiële buffer om de bokkesprongen van de gemeente te kunnen opvangen om vervolgens je
droom te moeten aanpassen. Ik begrijp heel goed dat Oosterwold
een gebied in ontwikkeling is en dat er zo nu en dan bijgestuurd
moet worden. Ik vind het wel erg jammer dat de veranderingen telkens ontransparant en plotsklaps plaatsvinden en met weinig inspraak en consultatie van inwoners. Ook dit herziene bestemmingsplan is niet besproken met bewoners. Zelfs de inbreng van het platform Oosterwold is niet meegenomen en het consulteren van het
platform wordt niet eens genoemd. Oosterwold wordt vaak genoemd
als mooi voorbeeld passend bij de nieuwe Omgevingswet. Maar van
het ‘ja, tenzij’- principe is steeds minder sprake en de participatie
van inwoners vind ik echt ondermaats. Ik vraag u om na te evalueren
hoe de inwoners van Oosterwold in dit proces zijn meegenomen en
of deze wijze past bij het ambitieniveau op het gebied van burgerparticipatie.

67.
67.1

Zienswijze 67
De doorwaadbare zone wordt in het nieuwe plan ook opengesteld
voor langzaam verkeer’ d.w.z. tractor, brommobiel, brommers enz.
Mijns inziens dient dat te zijn Wandelaars en Fietsers;

67.2

De roodkavel moet opeens minimaal 5 meter breed zijn. Dat was 3
meter en dat graag zo houden i.v.m. schuurtjes ed.;
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mingsplan, maar ook in beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de plantoelichting). Het proces van organisatie en besluitvorming van governance en participatie leg je niet vast in een bestemmingsplan. In
opdracht van de gemeenteraad is de uitvoering hiervan belegd bij
de gebiedsorganisatie. In de loop van 2021 zijn verkennende gesprekken gestart over de aansturing van de gebiedsorganisatie en
de rol van de betrokken overheden en bewoners. Daarbij houdt de
gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek naar de samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold en een groep van andere bewoners over de rol en positie van bewoners.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbe-
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bouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.

67.3

En er staat niets over het voorstel om een kas of klein kippenhok toe
te staan buiten je roodkavel. Gezien de aard van deze 'bouwwerken'
lijkt me dit wel toe te laten buiten rood kavel, gezien het minimale
zaken zijn die in de landbouw noodzakelijk zijn.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

68.
68.1

Zienswijze 68
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 61.

69.
69.1

Zienswijze 69
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die

Zie zienswijze 61.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
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overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van
de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen
samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits
buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze
zienswijze aan te passen.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
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over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groen191
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Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd. Ik verzoek u om het
bestemmingsplan conform deze zienswijze aan te passen.
In vrijwel alle gemeenten wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd
in de NEN-norm 2580. De door u bedachte methode, waarbij de
BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode om de inhoud van een gebouw te
bepalen, niet de oppervlakte van de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven de kruin van de weg waar de
kavel op aansluit. De hoogte van de kruin van de weg is vaak nog
niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook bestaande initiatieven die al
een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor meerdere
gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst
wordt met de nieuwe methode waardoor er in de meeste gevallen
minder BVO beschikbaar is, als waar tijdens het afsluiten van de
overeenkomst, of bij het realiseren van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun plannen toch te kunnen realiseren
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verspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
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is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke
kostenpost. Deze planschade is onnodig. Ik verzoek u dan ook om
uw eigen definitie van bruto vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante website
van
een
rijksoverheid,
zoals
Rijkswaterstaat.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/
In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve
van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter
een maximale hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de
praktische waarde van deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om
groente voor te zaaien en op te kweken voor definitieve planting
heeft stahoogte nodig en zon. Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren zijn niet altijd van tevoren in te
schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont. Het is dan niet altijd mogelijk de
beste plek om de kas op roodkavel te plaatsen. Een dierenverblijf
ten behoeve van beschutting of een nachtverblijf ten behoeve van
kleine herkauwers staat in de regel in de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen op roodkavel, maar bij de
grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk.
Ook worden deze verblijven regelmatig verplaatst in verband met
afwisseling van weides. Ik stel dan ook voor om in artikel 13.12.3 de
hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen naar 3 meter. Dit is dezelfde
eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De
maximale oppervlakte voor deze bouwwerken, geen gebouwen
zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze bouwwerken alleen voor het
uitoefenen van stadslandbouw bedoeld zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw. Om dit te bereiken kan het
percentage van 10% van de gehele kavel veranderen naar 5% van
het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel. Ik verzoek
u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan te passen.
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te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Zienswijze 70
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De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder. De toegevoegde waarde
van de term bouwveld is bovendien niet duidelijk. Wat betreft de
breedte van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de
kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen. Bovendien geldt voor bestaande initiatieven die met hun huidige roodkavel voldoen aan de regels van het huidige bestemmingsplan, dat
zij in de knel komen bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning.

70.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De rekenmethode voor het
bepalen van het bruto vloeroppervlakte is aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. De Nederlandse norm voor het bepalen
van (onder andere) het bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) is zorgvuldig opgesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland. Verzoek om niet van de NEN2580 af te wijken en
hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Bovendien geldt hier
dat voor bestaande initiatieven met een hoog plafond, die met de
gebruikelijke rekenmethode hun woning hebben kunnen realiseren,
zoals bij ons het geval is, zij bij aanvraag van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning in de knel komen. Dit zou betekenen dat
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Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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zij geen aanpassingen in de vergunning meer kunnen realiseren,
omdat zij dan niet uitkomen met de kavelsamenstelling en het roodkavel.

70.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de vorige versie van het
bestemmingsplan werden de doorwaadbare zones omschreven als
“openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers”. In deze herziening van het bestemmingsplan is wel een definitie van een ‘doorwaadbare zone’ opgenomen. In de definitie voor ‘doorwaadbare
zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder
van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de
doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van deze zones niet
ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers en fietsers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

70.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In de herziening van het bestemmingsplan moet het roodkavel met minimaal 2,5 meter breedte
aansluiten op verharding/infra. Door deze aanpassing komen bestaande initiatieven die nog niet aan deze regel voldoen in de knel
bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning. Deze aanpassing in het roodkavel is niet altijd mogelijk, doordat de indeling eerder anders is gemaakt en daar de bebouwing op
gebaseerd is. Bovendien is deze aanpassing niet nodig, omdat de
overige regels in het bestemmingsplan het mogelijk maken dat bijvoorbeeld paden vanaf de verharding naar het roodkavel mogelijk
zijn.

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
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70.5

In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap en toezegging dat op termijn de gewijzigde kavelindeling
verstuurd mag worden naar Gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze
gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold
te sturen o.b.v. de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit
niet meer mag lopen we tegen de nieuwe regels van een minimaal
5 meter breed bouwveld, een roodkavel dat aansluit op infra, een
andere rekenmethode voor het bruto vloeroppervlakte en water dat
aansluit op en doorgang biedt aan water van aansluitende kavels
aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning, zoals de bouw
van een schuurtje voor de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn (zie de genoemde
punten hierboven voor een aantal voorbeelden) , zal dat betekenen
dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een
roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude
regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als
een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe
aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere
nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande
ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan
de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is. Ik verzoek u om het bestemmingsplan
conform deze zienswijze aan te passen.

71.

Zienswijze 71

Reactie van de gemeente
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Ons inziens geeft dit onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel en strookt het
niet met het idee van maximale vrijheid voor initiatiefnemers. Voor
bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om
een minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van
eerdere ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan
wordt deze mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zien wij
dat deze eis komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook
“overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve van
stadslandbouw”.

71.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.65. De definitie van
het peil zoals deze nu is geformuleerd is geen constante. Vaak is
deze van tevoren onbekend. Kavelwegen verschillen in hoogte
(soms zelfs binnen dezelfde kavelweg) en de grond zakt. En
waarom zo moeilijk doen als iedere bouwaanvraag vermeldt wat het
vloerpeil van de woning is? Het vloerpeil verzakt bovendien niet, omdat in Almere alles op heipalen gebouwd dient te worden. In 1.65 a.
indien in of op land gebouwd wordt, zien wij liever een vaste hoogteaanduiding in N.A.P. zodat deze nu maar ook over 50 jaar nog
nameetbaar is. De in deze herziening opgenomen nieuwe berekening van BVO kan gunstig zijn voor initiatieven met een zadeldak
waarin een verdieping is gerealiseerd, echter beperkend voor initiatieven waarin geen extra verdieping wordt gerealiseerd. Ook zorgt
de nieuwe definitie voor een oneerlijke berekening van BVO indien
er op een terp gebouwd wordt. Dit is in Oosterwold vaak het geval
gezien het advies wat wordt gegeven voor hoogte van het vloerpeil.
De nieuwe berekening levert planschade op voor diverse initiatieven. Ter illustratie: bij de nieuwe definities van het peil en BVO zou
de bovenste 80cm van onze woning als BVO gezien worden. Het
moge duidelijk zijn dat dit geen extra vloeroppervlakte oplevert. Met
de voor ons van toepassing zijnde rekenregels hebben wij nog 37

Reactie van de gemeente
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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m2 BVO over voor een toekomstige schuur. Met de nieuwe rekenregels komen wij 27 m2 tekort voor wat betreft onze huidige woning!
Het niet meer kunnen bijbouwen van een schuur zal een waardedaling geven voor ons perceel. Wij pleiten dan ook voor een passende
overgangsregeling, omdat wij persoonlijk anders geconfronteerd
worden met planschade.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Het oorspronkelijke idee van
Oosterwold was dat eenieder overal op de grond een stip mocht zetten voor zijn of haar initiatief. Voorwaarde was dat er géén onverkoopbare grond zou over blijven. Deze wijze van ontwikkelen kon
met zich meebrengen dat jij achterburen zou krijgen. En ook die
moeten bij hun kavel kunnen komen. Door het principe van de doorwaadbare zone blijft in de ontwikkelfase te allen tijde ruimte behouden voor het aanleggen van weg- en nutsstroken naar zo’n later gestart initiatief. Ons inziens is het bestaansrecht van de doorwaadbare zone om zeep geholpen door de door Team Oosterwold gehanteerde nieuwe regel dat ieder initiatief dient aan te sluiten op een
bestaand initiatief. Met de door de gemeente gerealiseerde toewijzing van de 30 km/h snelheid op alle kavelwegen zijn deze prima
toegerust als fietswegen. Bovendien ontstaan er genoeg kavelwegen in het gebied. Voor ons blijft enkel en alleen over het gebruik
van de doorwaadbare zone voor de doorkruising van het gebied te
voet. Bij de in deze herziening gebruikte definitie wordt aangegeven
dat de doorwaadbare zone ruimte zou moeten bieden voor langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. Deze toevoeging lijkt ons niet gewenst.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.76. De wijziging lijkt te impliceren dat (bovengrondse) nutsvoorzieningen onder verharding/infra
komen te vallen. In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik
van deze strook zodra nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan
het groene karakter van Oosterwold. Graag zien wij de toevoeging
gewijzigd in “en eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen” zodat andere bestemmingen mogelijk blijven.

De verzoeker verwijst naar artikel 1.78. Bij de aanvraag watervergunning accepteerde het Waterschap ons groendak niet als water-

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.

De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
Initiatiefnemers zullen zowel aan de regels uit het bestemmingsplan
als aan de regels die gelden voor overige toestemmingen, zoals een
watervergunning, moeten voldoen. We streven er naar deze regels
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berging. Tenzij dit intussen anders is afgesproken met het Waterschap stellen wij voor groen/water dak te schrappen uit dit punt. Het
idee is dat de herziening het voor nieuwe initiatiefnemers de route
naar het verkrijgen van vergunningen gemakkelijker maakt.

71.6

De verzoeker verwijst naar artikel 2.3. Ook in het kader van duidelijkheid voor de initiatiefnemer stellen wij u hierbij de vraag wat u als
onderzijde van de begane grondvloer ziet? Is dat de onderzijde van
de dragende betonplaat? Of is het incluis de aan de onderzijde van
deze vloer aangebrachte isolatie?
De verzoeker verwijst naar artikel 13.1 lid e. Een supermarkt in een
t.z.t. dorpskern past bij de Almeerse visie betreffende ondersteunende centra (Detailhandelvisie Almere 2020, pag. 19). Dit lezen wij
niet terug in de hier omschreven ontwikkelfunctie en dat zien wij
graag aangepast.

71.7

71.8

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Oosterwold had als kenmerk
maximale vrijheid voor initiatiefnemers. Met de toevoeging “het is
verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” blijft daar niet veel van
over. Naar onze mening is iedere Almeerder vrij zijn tuin naar eigen
goeddunken in te richten. Waarom dan deze ambtelijke afwijking
voor wat betreft Oosterwold? Nieuwe ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend inzicht kunnen de exacte
percentages zoals gepresenteerd in het ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold
werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven
konden worden. Dit hoort mijns inziens bij de organische ontwikke-

Reactie van de gemeente
zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. Om deze reden is bij het
voorbereiden van de herziening afstemming geweest met het waterschap. Omdat elk bevoegd gezag een andere taak heeft en eigen
regels (met een eigen doel) hanteert, is het niet te voorkomen dat er
een verschil kan ontstaan in de gehanteerde begrippen en afwegingen. Met de aanpassing van de beslisboom (bij het inmiddels vastgestelde wijzigingsplan) zijn dubbelingen en discrepanties met de
watervergunning zoveel mogelijk uit de beslisboom water verwijderd.
Het betreft de onderzijde van de constructievloer zoals deze voldoet
aan de bouwvoorschriften. Bouwvoorschriften kunnen niet gewijzigd
worden in een bestemmingsplan.

In Oosterwold zijn inmiddels diverse initiatieven voor detailhandel in
levensmiddelen en grotere supermarkten ontwikkeld. In lijn met het
detailhandelsbeleid wil de gemeente voorkomen dat de supermarkten in Oosterwold ten koste gaan van de voorzieningenstructuur in
de andere wijken van Almere. Met de herziening worden nieuwe supermarkten in de ontwikkelregels beperkt. Voor de definitie van supermarkten is aangesloten bij de definitie in de Detailhandelsvisie
Almere 2020. Er blijft ruimte voor kleinere initiatieven (tot 500 m2),
ook als deze betrekking hebben op levensmiddelen en dagelijkse
boodschappen. Grotere initiatieven zijn, binnen dit bestemmingsplan, alleen toegestaan op de specifiek aangewezen gronden. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen om (buitenplans)
af te wijken van dit bestemmingsplan.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
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ling van het gebied. Voor elke wijziging een vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er zou voor gekozen kunnen
worden om tussentijdse wijzigingen door te geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat). Graag
zien wij de volgende wijziging en toevoeging, of iets soortgelijks:
“Gebruik van de kavel dat afwijkt van de gestelde normen in Tabel
1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en is verboden om zonder
vergunning te wijzigen.”.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorzien wij een
aantal problemen. a) Het roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in andere
delen van Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening”
van delen van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene karakter
van het gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen initiatieven. b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door een enkele partij waardoor er geen mogelijkheden meer
zijn voor andere initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote “versteende” gebieden binnen Oosterwold ontstaan. Wij zouden graag
zien dat zo’n roodbank gebruikt wordt om t.z.t. een dorpskern te realiseren binnen het plangebied van Oosterwold met een relatief gelijke afstand tot Zeewolde en Almere. Daar hoort dan ook een
13.6.4.b Groenbank en een 13.6.4.c. Blauwbank bij. Bovendien zijn
wij van mening dat ook bij wonen in een Groene Wold als t.z.t. het
voorgestelde dorp stadslandbouw de drager is. Dit kan de bewoner
zelf beoefenen op het (buiten het dorp gelegde) stadslandbouw percentage horende bij zijn initiatief. Wij stellen ons daar een groot
volkstuinencomplex voor bij dat toekomstige dorp. Ook zijn wij van
mening dat de stichting van een dorp iedere bewoner van Oosterwold aan gaat en verwachten daar minimaal een uitnodiging tot participatie (meedenken en meebeslissen, omdat de bewoners dit
stadsdeel maken) voor.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Deels is dat gewenst, immers kunnen buren deze ruimte gezamenlijk inrichten zoals zij dat als prettig ervaren. Er is echter discussie over breedte van
paden, beplanting, en of er überhaupt langs elke rand een doorwaadbare zone nodig is (zie overdenking bij 1.30). Bij de huidige
definitie van “doorwaadbare zone” dient het toegankelijk te moeten
zijn voor shovels (zoals gemeld door de vorige gebiedsregisseur in
de raadsvergadering in Zeewolde, in dit plan is handhaving relatief

Reactie van de gemeente

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
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gemakkelijk met een shovel met een bak 2 meter. Dat wat kapot
gaat had er niet mogen staan.) wat de aanleg van een pad met stuk
groen praktisch onmogelijk maakt. Dit lijkt ons niet gewenst. Aangezien er nu een pilot loopt in een deel van Oosterwold zou het ons
inziens goed zijn om flexibiliteit in te bouwen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door een uitzondering op te nemen waarin staat
dat er in overleg met aangrenzende initiatieven afgeweken kan worden van de inrichting van de doorwaadbare zone. Indien aangrenzende initiatieven er onderling niet uit komen zou er altijd nog op een
minimale eis voor doorwaadbare zone teruggevallen kunnen worden, zoals een voetpad.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Ons inziens is
het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren. Tenzij er een systeem
komt wat het mogelijk maakt het water uit de Lage Vaart en de Hoge
Vaart het gebied binnen te brengen. In dat geval kan een aaneengesloten waterbergingssysteem dienen als irrigatiekanaal. Echter,
dan voldoet het systeem niet meer aan de door het Waterschap gestelde eis van maximale regenwater afvoercapaciteit zoals nu gesteld t.b.v. het verkrijgen van de watervergunning.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Aansluiting van roodkavel op verharding/infra is minimaal 2,5m. (lid i) Dit is verwarrend.
Elders wordt een minimale breedte van het roodkavel (daar wordt
het bouwvlak genoemd) van 5 meter geëist.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid c. Nu er inmiddels
windturbinetjes bestaan die overdag wegzakken in een schuurtje en
in de nacht (of bij slecht weer, zie voorbeeld op de Markerwadden)
tevoorschijn komen voor opwekking van duurzame elektriciteit is het
ons inziens belangrijk dat 13.12.3.c.1 deze worden gerealiseerd op
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hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het is niet de bedoeling dat de doorwaadbare zone ook door landbouwverkeer wordt gebruikt. De herziening wordt bij vaststelling op
dit punt aangepast. Uitgangspunt in Oosterwold blijft wel dat initiatiefnemers allen bijdragen aan het realiseren en beheren van de publieke ruimte.

Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden

Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
De regels zijn met de herziening op dit punt niet gewijzigd. Het bestemmingsplan biedt onder voorwaarden ruimte voor windinstallaties voor het opwekken van duurzame energie. Het is niet de bedoeling dat deze installaties solitair of op schuurtjes worden gerealiseerd, vandaar dat de eis is opgenomen dat deze enkel zijn toegestaan op of aan het hoofdgebouw.
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het hoofdgebouw of aan de gevel van het hoofdgebouw wordt aangepast naar bouwwerk staande op het roodkavel.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk
om koude bakken (een lage kas) of een konijnenhok te realiseren.
In Oosterwold houdt men kippen, schapen, e.d. en deze dieren hebben een hoger verblijf nodig dan een halve meter. Tevens worden
er kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel
van deze bouwwerken is het niet gewenst, of zelfs onpraktisch, dat
deze dichtbij woningen staan. Graag zien wij dat de eis van 0.5m
hoogte veranderd wordt in, bijvoorbeeld, 2,5 of 3 meter. Deze
hoogte aanpassing in dit artikel doet recht aan overkapte stadslandbouwproductie op het juiste percentage van de verdeling van de
grond en voorkomt tegelijkertijd het ontstaan van een 2e Almere Buitenvaart door de in dit artikel genoemde maximering van 10%.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.17. Toetst Almere op schaduw
van een gebouw vallend buiten de eigen kavelgrens? Als ja, is het
dan niet aan te raden hiervoor een beslisboom toe te voegen?

De verzoeker verwijst naar artikel 16.1 lid d. Met stadslandbouw als
drager voor Oosterwold en met de omschrijving stadslandbouw zoals gegeven in 1.71 mag men verwachten dat er meer dan 1 extra
fte in dienstverband nodig is om van stadslandbouw een daverend
succes te maken. Wij baseren dit op de gegevens uit de glastuinbouw aangezien stadslandbouw zich het best laat vergelijken met
Open Teelten Tuinbouw. Het aantal fte bij deze bedrijven schommelt
al jaren gemiddeld rond de 4,7 fte per bedrijf. Ons inziens behoort
deze eis van maximaal 1 fte naar boven bijgesteld te worden, maar
liefst gewoon geschrapt.
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De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Dit is een algemene regel die voor alle vormen van opwekken van
duurzame energie geldt. Voor zover duurzame energie-initiatieven
negatieve invloed hebben op de mogelijkheid tot het opwekken van
duurzame energie buiten de eigen kavel, is dat verboden in het bestemmingsplan. Duurzame energie-initiatieven die zonder toets aan
het bestemmingsplan gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld
vergunningsvrij), kunnen met het bestemmingsplan echter niet gereguleerd worden. De gemeente toetst niet actief op schaduw van
een gebouw buiten de eigen kavelgrens. Overigens zijn de kavels in
Oosterwold in het algemeen zodanig groot dat bebouwing niet snel
-of in ieder geval minder snel dan in gebieden met een hogere bebouwingsdichtheid- zal zorgen voor schaduw buiten de kavel of
schaduw dat (daken van) andere bebouwing raakt.
De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
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71.17

De verzoeker verwijst naar artikel 16.1 lid e. Catering levert mijns
inziens een positieve bijdrage aan het gebied. Het is tevens een manier om stadslandbouw te vermarkten. Graag zien wij dat “catering”
verwijderd wordt van de lijst.

71.18

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk het nieuwe te toetsen onderdeel (bouwwerk en/of wijziging indeling kavel) wordt getoetst aan
het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen,
omdat het bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief
niet meer voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is
dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen
van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is. Wij verzoeken u met
name de rekenregels voor BVO van bestaande anterieure overeenkomsten en afgegeven vergunningen ook in de toekomst voor hen
te handhaven.
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aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.
De regeling voor beroep en bedrijf aan huis sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Naast de mogelijkheden voor een beroep of bedrijf aan huis, bestaan in Oosterwold
mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven.
Het uitsluiten van catering als beroep aan huis was reeds in het Chw
bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 opgenomen. De herziening
is op dit punt niet gewijzigd. De regeling sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Overigens is vestiging van een horecabedrijf binnen Oosterwold zeker mogelijk. Dit is
opgenomen als commerciële voorziening. Alleen past dit niet binnen
de regeling van beroep aan huis.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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72.
72.1

Zienswijze 72
In het nieuwe bestemmingsplan is er een wijziging aangebracht in
de omgang met de FAR en het BVO. In plaats van uitsluitend het
totale vloeroppervlak mee te nemen in de berekening van het BVO,
is er in het nieuwe bestemmingsplan sprake van het meten van de
omtrek van de woning en via de hoogte het aantal BVO’s te berekenen. Ben je beneden de 4,5m is het 1 verdieping, kom je hierboven,
dan dienen we het dubbel aantal BVO’s te tellen.
Onduidelijkheid in nieuwe omschrijving FAR. Wij hebben vernomen
dat dit in het bestemmingsplan is veranderd, omdat er op deze manier meer duidelijkheid ontstaat over de FAR-regeling en de BVO’s.
Echter, is deze regel in onze beleving veel onduidelijker. In plaats
van simpel te rekenen met het aantal vierkante meters vloeroppervlakte dien je ook nog rekening te houden met een bepaalde hoogte
die in verschillende gevallen een andere uitkomst heeft voor je BVO.
Wij hebben uitleg moeten vragen voor de nieuwe omschrijving van
de FAR-regel en het BVO aan een beleidsmedewerker van de gemeente, die aangaf dat de beschrijving inderdaad nog niet heel helder was.
Daarnaast heeft de nieuwe formulering van de FAR hantering nadelige gevolgen voor de bouw van woningen. Een voorbeeld: wij en
ook een aantal anderen hebben een woningontwerp op het oog,
waarbij de woonkamer een hoge hoogte heeft van bijvoorbeeld 6,5m
en waarbij je tot in de nok van de woning kunt kijken. We zouden
hier dus BVO’s kwijt zijn aan een ‘loze’ ruimte. Aangezien in het bestemmingsplan al is opgenomen dat je 12,5% mag bebouwen van
je BVO op het kavel en dit te veel bebouwing inperkt, is het uitermate
zonde als er van de geringe aantal BVO’s ook nog BVO’s afgaan via
deze nieuwe formulering. We begrijpen heel goed dat deze FAR regeling is bedoeld om hoogbouw in Oosterwold tegen te gaan. Ook
wij zijn voorstander van zoveel mogelijk laagbouw in ons gebied.
Maar wij zien een woonhuis met twee woonlagen niet als hoogbouw.
We begrijpen wel dat dit voor commerciële bedrijven en de voorzieningen die in deze laatste fase veelal gebouwd gaan worden misschien anders is. Echter zouden we voor particulieren graag een uitzondering zien! Wij willen graag de ruimte behouden om ons droomhuis in Oosterwold neer te zetten!
Als laatste willen we graag het argument opvoeren dat er met deze
nieuwe formulering echt een andere regel wordt gehanteerd. Zo zullen we naast buren komen die onder het oude bestemmingsplan hun

72.2

72.3
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Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

In Oosterwold is ruimte voor hoge gebouwen, maar de intentie van
de regeling (FAR) is dat hoe hoger het gebouw, hoe groter de kavel
is. In de praktijk kwamen situaties voor waarbij een gebouw met een
hoge verdiepingsvloer werd aangevraagd, die als één bouwlaag telt
Later zou daar een verdiepingsvloer ingemaakt kunnen worden, De
intentie is om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Naar aanleiding van
de zienswijzen wordt de definitie van bruto vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op
de NEN norm 2580, met als toevoeging een maximale hoogte van
een bouwlaag per functie (4,5 meter voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger is dan die hoogte, telt deze
als twee bouwlagen mee. Daarmee worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden)
begrensd, maar is er wel meer ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan standaard.

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
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huis hebben kunnen bouwen en wél alles in hun droomhuis hebben
kunnen verwezenlijken. Het zou volgens ons oneerlijk zijn om middels een andere formulering van de FAR een nieuwe regel in te
brengen die nadelig werkt, terwijl je naast mensen woont die hier
geen last van hadden. Dit leidt tot een ongelijke behandeling van
inwoners in Oosterwold in de eerste Fase. We begrijpen heel goed
als er met een nieuwe fase andere regels worden ingebracht, maar
niet in dit laatste uiteinde van dezelfde fase.

73.
73.1

Zienswijze 73
De verzoeker verwijst naar artikel 2.6. De eerste reden is dat het
financieel zeer nadelig is voorbedrijven met grotere ruimtes. Bedrijven met hallen, of bijeenkomstfuncties met zalen, lijken bij de
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voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
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nieuwe FAR-bepaling onrendabel te worden: het BVO van deze grotere ruimtes gaat dubbel tellen zodra de vrije hoogte hoger wordt
dan circa 4m. Een hal met grote overspanning heeft al snel een
hoogte van 7 meter op het hoogste punt van het zadeldak. Deze
benadeling van grotere ruimtes is mijns inziens onterecht. Zo een
beperking kan ervoor zorgen dat bedrijven en voorzieningen zich
niet vestigen in Oosterwold. Net zoals nu al het geval is: de visie
was een mix van diverse functies van wonen, voorzieningen en bedrijven. Maar tot noch toe blijkt Oosterwold een grote woonwijk te
worden met te weinig voorzieningen en bedrijfjes. Heel specifiek: op
dit moment is er een schaarste aan plekken waar mensen samen
kunnen komen in Oosterwold. Deze visie helpt niet om dit probleem
op te lossen. De tweede reden is dat deze bepaling een sterke stempel zaldrukken op de architectonische vrijheid en het karakter van
de hele wijk. Woningen zullen zonder vides gemaakt worden, en bedrijven zullen vaak alleen lage ruimtes maken. Als sprekend voorbeeld: wij wilden een hoge toren maken met 400m BVO zalen op 20
meter hoogte, maar door deze nieuwe regels gaan gaat ook de lege
ruimte onder de zalen meetellen. In plaats van 400m2 BVO zalen
wordt deze bijzondere toren 2400m2 BVO volgens de Oosterwold
metingen, terwijl we maar 400m2 zalen hebben om te gebruiken. De
visie voor Oosterwold betrof ook het stimuleren van innovatie op architectonisch vlak, en dat zien we niet terug met deze visie. Deze
tweede reden heb ik visueel ondersteund met 2 ontwerpen: 1. het
originele ontwerp betekent 2400m2 BVO i.p.v. 400m2 BVO, 2. het
nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat we geen of weinig lege ruimtes onder de zalen willen laten, en ons dus erg beperkt qua ontwerp om
het nog rendabel te maken.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. Het BVO moet gemeten worden 'buitenwerks'. Onduidelijk is of dan ook een vluchttrap meegenomen moet worden, of design-hout-latten die we plannen aan de
buitenkant van het gebouw en van de vluchttrappen. Deze kunt u
zien in de twee "nieuwe ontwerpen", waar de design-latten uitsteken. Mijns inziens zouden buitentrappen en 'versiering of latten' niet
moeten meetellen in het bepalen van het aantal BVO. En zeker in
combinatie met mijn eerste zienswijze, zou dat voor 6-dubbele telling kunnen zorgen in geval van een20 meter hoge toren. Zie bijlage
"Nieuw ontwerp" voor een visuele ondersteuning. Samenvattend:
Met deze voorgestelde verandering zal Oosterwold nog meer een
woonwijk worden i.p.v. een mix met voorzieningen en bedrijven, en
zullen de gebouwen steeds meer op elkaar gaan lijken.

Reactie van de gemeente
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
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74.
74.1

Zienswijze 74
Bij client is onduidelijkheid ontstaan over de ontwikkelmogelijkheden
die bestaan op de gronden die in bezit zijn in het zuidelijke plangebied. Client kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het zuidelijke
plangebied over het hoofd wordt gezien. Op de bijgevoegde afbeelding is zichtbaar dat een groot deel van het zuidelijke plangebied
niet is aangemerkt als Fase 1 Oosterwold, maar wel in het moederplan zijn meegenomen. Op de verbeelding heeft dit tot gevolg dat
de zuidelijke gronden in het moederplan - maar ook in het onderhavige ontwerp bestemmingsplan - niet zijn aangemerkt met de gebiedsaanduiding; ‘overige zone - ontwikkelregels’. Op onderstaande
afbeelding is de bestemming en gebiedsaanduiding aangeduid. De
zuidelijke gronden kennen in overwegend mate de enkelbestemming: ‘Bestaand’, maar niet de gebiedsaanduiding: ‘overige zone ontwikkelregels’. Alle gronden binnen het gebied Oosterwold die niet
zijn aangewezen voor een andere hoofdbestemming vallen binnen
de regeling ‘Bestaand’. Het gaat daarbij in hoofdzaak om agrarisch
grondgebruik. Ontwikkeling zou daarbij volgens de toelichting van
het moederplan mogelijk zijn op basis van de ontwikkelregels. Het
voorgaande is echter onjuist. De ontwikkelregels van artikel 13, lid
13.1, van de planregels zijn alleen van toepassing ter plaatse van
de aanduiding ‘overige zone - ontwikkelregels’. Alleen het zuidwestelijke deel ten opzichte van de A27 is aangeduid als ‘overige zone
- ontwikkelregels’, zoals in de afbeelding hiernaast is aangeduid.
Nieuwe functies worden dus uitgesloten in het meest zuidelijke deel
van het plangebied. Het moederplan zou de realisatie van nieuwe
functies faciliteren, maar dat geldt dus niet voor het gehele plangebied. De toelichting van het moederplan doet ook anders vermoeden, omdat Oosterwold wordt aangemerkt als transitiegebied voor
nieuwe landelijke functies - in de vorm van stadslandbouw - terwijl
niet het gehele plangebied deze ontwikkelmogelijkheden kent. Voor
de reeds bestaande functies/bouwpercelen wordt vastgehouden
aan het reguliere provinciale omgevingsbeleid, zoals neergelegd in
het Omgevingsplan Flevoland (OPF), wat de nodige rechtsongelijkheid met zich meebrengt. Opmerkelijk is wel dat het gehele plangebied als exploitatiegebied is aangewezen. Nu er landelijk gezien er
grote behoefte is aan woningbouw, is het voor client onduidelijk

Reactie van de gemeente
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

Deze regeling is met de herziening niet aangepast. Fase 1 Oosterwold is in de intergemeentelijke structuurvisie aangeduid en ook als
zodanig zijn de ontwikkelmogelijkheden in het Chw bestemmingsplan Oosterwold van 2016 zijn de ontwikkelregels beperkt tot fase
1. Het is correct dat wel het gehele Almeerse deel van Oosterwold
is opgenomen als plangebied, maar de ontwikkelregels dus enkel
gelden in het gebied dat als fase 1 is aangemerkt (ten westen van
de rijksweg A27). Er is nog niet besloten of, wanneer en op welke
wijze fase 2 van Oosterwold wordt opengesteld. De herziening voorziet hier dan ook niet in.
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waarom in deze herziening niet het gehele plangebied van Fase 1
wordt aangemerkt als ontwikkelgebied. Temeer nu de beslissing tot
ontwikkeling van Fase 2 qua periode samen lijkt te vallen met de
vaststelling van de herziening van het bestemmingsplan Fase 1. Om
meer duidelijkheid en rechtsgelijkheid te verkrijgen in het gehele
plangebied zou deze uitbreiding ook al meegenomen moeten worden in onderhavige herziening van het bestemmingsplan. Voorts zijn
voor de eventuele openstelling van Fase 2 nog een behoorlijk aantal
planologische en organisatorische voorbereidingen nodig. Er moet
nog een bestemmingsplan worden opgesteld en de uitvoering op
grondgebied van de gemeente Zeewolde zal ook qua organisatie
moeten worden ingericht. Dergelijke voorbereidingen kosten veel
tijd. In zoverre zal de ontwikkeling van Fase 2 niet op korte termijn
geschieden. Het lijkt in die zin daarom qua tijd ook het moment om
een overgangsgebied aan te bieden in het zuidelijke deel van het
onderhavige plangebied, zodat de ontwikkeling van het gebied Oosterwold niet letterlijk zal stilvallen. Gelet op het voorgaande verzoekt
client om het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, in
zoverre dat de gebiedsaanduiding ‘overige zone - ontwikkelregels’
ook van toepassing is in het zuidelijke deel van het plangebied, als
zodanig wordt opgenomen in de planregels en - indien de wijzigingsbevoegdheid het toelaat - het gebied op de verbeelding nader weer
te geven.

75.
75.1

Zienswijze 75
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,
anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te

Reactie van de gemeente

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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Reactie
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.

Reactie van de gemeente

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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Reactie
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van
de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen
samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits
buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze
zienswijze aan te passen.
Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ , zal onder het
nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije BVO’ fors worden beperkt. Dit
hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die
thans vergaand in hun ontwerpproces zijn niet. De mogelijkheid om
hun wensen gefaseerd uit te kunnen voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u de rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.

Reactie van de gemeente
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
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75.5

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca, en een omheind losloopveld/speelveld voor honden!. Ook een voorziening in de zin van Cultuurhuis
voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste ruimte. Als
we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over vijf jaar niet
aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie, zonder dat
er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan ruimte voor
Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis).
Denk ook aan een omheind losloopveld/speelveld voor honden!

75.6

Reactie van de gemeente
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.
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76.
76.1

Reactie
Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen
naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van Almere
als uitgangspunt worden genomen.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

Zienswijze 76
Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder. De toegevoegde waarde van de term bouwveld is bovendien niet duidelijk.
Wat betreft de breedte van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek deze eis te laten vervallen of in ieder geval
te verkleinen. Bovendien geldt voor bestaande initiatieven die met
hun huidige roodkavel voldoen aan de regels van het huidige bestemmingsplan, dat zij in de knel komen bij het aanvragen van een
wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning.

Reactie van de gemeente

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
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76.2

De rekenmethode voor het bepalen van het bruto vloeroppervlakte
is aangepast. In plaats van de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men
nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. De Nederlandse norm voor het bepalen van (onder andere) het bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) is zorgvuldig opgesteld en algemeen bekend
binnen ontwikkelend en bouwend Nederland. Verzoek om niet van
de NEN2580 af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Bovendien geldt hier dat voor bestaande initiatieven met
een hoog plafond, die met de gebruikelijke rekenmethode hun woning hebben kunnen realiseren, zoals bij ons het geval is, zij bij aanvraag van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning in de
knel komen. Dit zou betekenen dat zij geen aanpassingen in de vergunning meer kunnen realiseren, omdat zij dan niet uitkomen met
de kavelsamenstelling en het roodkavel.

76.3

In de vorige versie van het bestemmingsplan werden de doorwaadbare zones omschreven als “openbaar toegankelijk voor fietsers en
voetgangers”. In deze herziening van het bestemmingsplan is wel
een definitie van een ‘doorwaadbare zone’ opgenomen. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer
wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en
bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat
er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van deze zones niet ingericht en in stand gehouden voor
anders dan voetgangers en fietsers. Verzoek de term ‘langzaam
verkeer’ te vervangen door voetgangers.

Reactie van de gemeente
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
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Reactie
In de herziening van het bestemmingsplan moet het roodkavel met
minimaal 2,5 meter breedte aansluiten op verharding/infra. Door
deze aanpassing komen bestaande initiatieven die nog niet aan
deze regel voldoen in de knel bij het aanvragen van een wijziging of
nieuwe (aanvullende) vergunning. Deze aanpassing in het roodkavel is niet altijd mogelijk, doordat de indeling eerder anders is gemaakt en daar de bebouwing op gebaseerd is. Bovendien is deze
aanpassing niet nodig, omdat de overige regels in het bestemmingsplan het mogelijk maken dat bijvoorbeeld paden vanaf de verharding
naar het roodkavel mogelijk zijn.

76.5

In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap en toezegging dat op termijn de gewijzigde kavelindeling
verstuurd mag worden naar Gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze
gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold
te sturen o.b.v. de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit
niet meer mag lopen we tegen de nieuwe regels van een minimaal
5 meter breed bouwveld, een roodkavel dat aansluit op infra, een
andere rekenmethode voor het bruto vloeroppervlakte en water dat
aansluit op en doorgang biedt aan water van aansluitende kavels
aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning, zoals de bouw
van een schuurtje voor de voorgevel, het gehele ontwikkelplan ge-

Reactie van de gemeente
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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toetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn (zie de genoemde
punten hierboven voor een aantal voorbeelden), zal dat betekenen
dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een
roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude
regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als
een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe
aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere
nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande
ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan
de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is. Ik verzoek u om het bestemmingsplan
conform deze zienswijze aan te passen.

77.
77.1

Zienswijze 77
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 24.

78.
78.1

Zienswijze 78
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De door
u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve
vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode om
de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van de
vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven de
kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de kruin
van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal
vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen
doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als waar
tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren van
de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun plan-

Reactie van de gemeente

Zie zienswijze 24.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
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Reactie
nen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade is
onnodig. Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ én een
vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe bestemmingsplan
de ‘vrije BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers
niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te
kunnen voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u dan
ook om uw eigen definitie van bruto vloeroppervlak weg te laten in
het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante
website
van
een
rijksoverheid,
zoals
Rijkswaterstaat.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/
De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die overigens ook niet in het
bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en
open gebied, waar bewoners, met elkaar, hun doorwaadbaarheid
kunnen vormgeven. De enige voorwaarde zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen lopen. Dit blijkt dan uit;
Een herkenbaar pad waar bezoekers en bewoners kunnen wandelen (incl invalidevoertuigen) (of eventueel fietsen). Dat er duidelijk is
aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging
door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold.
Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid.
Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze
zienswijze aan te passen.

Reactie van de gemeente
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
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Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we
de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid f wordt aangeven dat
water aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels.
Gezien aansluitende kavels vaak al water hebben en in een verder
gevorderd stadium zijn lijkt het mij niet mogelijk om te verplichten
om aan te sluiten bij je buren, gezien het water van de buren mogelijk niet gesitueerd is om aan te sluiten. Ik zou dan ook willen voorstellen om dit punt te laten vervallen.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Om te voorkomen dat er enorme gebouwen geplaatst worden zou ik willen voorstellen dat er roodkavel bij
te kopen is met een maximaal percentage t.o.v. de al bestaande
roodkavel op het perceel.

Reactie van de gemeente
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. Daarnaast zou ik graag een punt willen toevoegen om de mogelijkheid te bieden om een paal te plaatsen
van maximaal 4 meter hoog ten behoeve van vogels en ondersteuningspalen voor stadslandbouw. De maximale oppervlakte voor
deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel.
Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van
stadslandbouw. Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van
de gehele kavel veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
De verzoeker verwijst naar artikel 16.1. In lid C wordt aangegeven
dat het niet toegestaan is om horeca uit te oefenen ten behoeve van
aan-huis-verbonden beroepen en of bedrijfsmatige activiteiten aan
huis. Hierdoor is het niet mogelijk om producten voortkomend uit de
stadslandbouw te verkopen en laten nuttigen aan huis. Denk hierbij
aan een bier/wijn proeverij of een smoothiebar. Ik zou dan ook willen

Reactie van de gemeente
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Het uitsluiten van catering als beroep aan huis was reeds in het Chw
bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 opgenomen. De herziening
is op dit punt niet gewijzigd. De regeling sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Overigens is vestiging van een horecabedrijf binnen Oosterwold zeker mogelijk. Dit is
opgenomen als commerciële voorziening. Alleen past dit niet binnen
de regeling van beroep aan huis.
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Reactie
voorstellen om een uitzondering te maken voor producten voortkomend uit de stadslandbouw.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Zienswijze 79
De verzoeker verwijst naar de roodbank. Dit is op zich niet nieuw.
Initiatiefnemers gelegen langs de Eemvallei konden al rood kavel
bijkopen vanuit het overschot van Staatsbosbeheer. Nu kan iedereen rood kavel overnemen vanuit de Eemvallei. Ruimtelijke consequentie hiervan is dat er plaatselijk een groter verschil in bebouwingsdichtheid zal kunnen ontstaan. Maar gezien de prijs van dit
roodkavel zal dit in de praktijk wel meevallen. Tekstueel is echter
niet eenduidig of dit recht betrekking heeft op één andere kavel of
meer kavels.

Reactie van de gemeente

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
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79.2

De verzoeker verwijst naar een blauw- en groenbank. Ook uitwisselmogelijkheid gaan opnemen voor water, publieke ruimte (openbaar
groen en doorwaadbare zones) en stadslandbouw. Er is dringend
behoefte aan ook deze vorm van ‘clustering’.
Ten aanzien van dergelijke clustering ontbreken de financieel-technische instrumenten en de spelregels. Tegen welke (meer)prijs
wordt dat mogelijk? Er moet worden nagedacht over maximering
van de oppervlakte roodkavel en wellicht ook stadslandbouw per kavel.

79.3

79.4

De verzoeker is voorstander van het uitstellen van clustering. Het is
verstandig de roodbank nu uit het ontwerp te tillen en eerst voor alle
‘clustermogelijkheden’ de nodige randvoorwaarden vast te stellen
en het geheel op te nemen in een (spoedige) volgende herziening.

79.5

Verandering gebruik buitenranden van “openbaar toegankelijk voor
fietsers en voetgangers” naar “doorwaadbaar”. De definitie van
doorwaadbaar is nu wel opgenomen (1.30) en hierin staat dat de
zone toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Dit betekent dat
er nu ook bromfietsen, tractoren en dergelijke over de buitenranden
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uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
De uitruil van rood kan plaatsvinden met één andere kavel. Beide
kavels moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.
Het is aan initiatiefnemers onderling om hier afspraken over te maken. Zij kunnen een gezamenlijke vergunningaanvraag indienen en
daarbij verzoeken de afwijkbevoegdheid van artikel l13.6.3 en/of
13.6.4 te gebruiken. Als voldaan wordt aan de voorwaarden, kan de
gemeente deze vergunning verlenen. In Oosterwold is er geen maximale kavelgrootte, de spelregels zijn ‘schaalbaar’.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
220

Nr.

Reactie
mogen rijden. Hier zullen veel bewoners niet blij mee zijn. Bestaande wandelpaden en bruggetjes die zijn aangelegd in de buitenranden zijn niet geschikt om het gewicht van een tractor te dragen.

79.6

Andere rekenwijze bepalen bruto vloeroppervlak. Om hoge plafonds
te vermijden heeft men de rekenmethode aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. Argument is om hoge gebouwen tegen
te gaan. Het is een beetje raar. Wat wil je hier nu mee sturen? Een
soort welstandstoetsing via een achterdeurtje? Het voordeel voor
bewoners is nu wel dat alles onder de grond, niet meer meetelt als
vloeroppervlakte.

79.7

De verplichting om het waterpercentage aan te laten sluiten op het
ontwerp van je buren zal het in de praktijk veel lastiger maken om
een kavel te ontwerpen. Het zal ook slecht zijn voor de leefbaarheid
en natuurontwikkeling in Oosterwold. In plaats van solitaire diepe
waterbergingen met waterleven zullen er nu langgerekte droogstaande greppels gerealiseerd gaan worden. De noodzaak van aaneengeslotenheid wordt in feite niet beargumenteerd. Afvoeren is
strijdig met trits vasthouden – bergen – afvoeren. In gebieden met
riool is afvoer niet eens meer nodig. In het gebied 1A wordt overwegend geloosd op de bodem en ontbreekt daardoor eveneens de
noodzaak. Het eigenlijke probleem, het ontbreken van een watersysteem in Oosterwold zal er niet mee worden opgelost. Dit is iets
wat door de gemeente/gebiedsregie gerealiseerd dient te worden.
Zoals nu ook de hoofdkavelwegen door gebiedsregie worden aangelegd. Een robuust watersysteem, zoals die ook in reguliere wijken
in Almere wordt aangelegd bestaat uit watervoerende tochten van
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fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
In Oosterwold is ruimte voor hoge gebouwen, maar de intentie van
de regeling (FAR) is dat hoe hoger het gebouw, hoe groter de kavel
is. In de praktijk kwamen situaties voor waarbij een gebouw met een
hoge verdiepingsvloer werd aangevraagd, die als één bouwlaag telt
Later zou daar een verdiepingsvloer ingemaakt kunnen worden, De
intentie is om oneigenlijk gebruik te voorkomen. Naar aanleiding van
de zienswijzen wordt de definitie van bruto vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op
de NEN norm 2580, met als toevoeging een maximale hoogte van
een bouwlaag per functie (4,5 meter voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger is dan die hoogte, telt deze
als twee bouwlagen mee. Daarmee worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden)
begrensd, maar is er wel meer ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan standaard.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.
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minimaal 15 meter breed. Met deze groottes komt geen enkele initiatiefnemer uit met zijn percentages. Een tweede aspect van het werkelijke probleem is verdroging en inklinken van de grond. Het verdient dan ook aanbeveling om de grondwaterstand te verhogen in
het plangebied.
In de praktijk treden bij veel initiatieven afwijkingen op van het oorspronkelijk vergunde ontwikkelplan, meestal met goede redenen.
De gemeente en de gebiedsorganisatie nodigen bewoners uit om
met een revisieverzoek e.e.a. in overeenstemming te brengen. De
beoogde herziening van het bestemmingsplan leidt er wellicht toe
dat sommige revisies conflicteren met het nieuwe bestemmingsplan
als dat eenmaal van kracht is. Dat kan leiden tot gedogen van ‘illegale’ situaties of tot de noodzaak de bestaande situatie geheel of
gedeeltelijk in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijk
vergunde ontwikkelplan. Dat laatste met planschade tot gevolg.
De supermarktargumentatie is discutabel omdat vanuit Hout wordt
geredeneerd i.p.v. Planontwikkeling Oosterwold inclusief het Zeewoldse deel. Een visie vanuit de Planontwikkeling ontbreekt.

Informeel hebben bewoners via het Platform Oosterwold onder
meer twee punten ingebracht die erg leven onder de bewoners. 1.
het plaatsen van dieren(nacht)verblijven en kassen op landbouwkavel en 2. afwijken van de doorwaadbare-zone-plicht bij kleine kavels.
Deze punten zijn niet meegenomen in de herziening. Zeker voor het
eerste punt was er tijd genoeg gelet op het feit dat dit al jaren speelt.
Het tweede punt was wellicht ingewikkelder geweest, maar kan worden meegenomen in een volgende herziening bij het onderwerp
‘clustering’.

Reactie van de gemeente

Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
In Oosterwold zijn inmiddels diverse initiatieven voor detailhandel in
levensmiddelen en grotere supermarkten ontwikkeld. In lijn met het
detailhandelsbeleid wil de gemeente voorkomen dat de supermarkten in Oosterwold ten koste gaan van de voorzieningenstructuur in
de andere wijken van Almere. Met de herziening worden nieuwe supermarkten in de ontwikkelregels beperkt. Voor de definitie van supermarkten is aangesloten bij de definitie in de Detailhandelsvisie
Almere 2020. Er blijft ruimte voor kleinere initiatieven (tot 500 m2),
ook als deze betrekking hebben op levensmiddelen en dagelijkse
boodschappen. Grotere initiatieven zijn, binnen dit bestemmingsplan, alleen toegestaan op de specifiek aangewezen gronden. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen om (buitenplans)
af te wijken van dit bestemmingsplan.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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Wederom werd het concept van de herziening niet voorgelegd aan
bewoners. Alleen in een ambtelijk overleg werd aan vertegenwoordigers van het Platform Oosterwold enkele voorgenomen herzieningsonderwerpen gepresenteerd. Bij deze gelegenheid werd door
het Platform onderwerpen aangedragen die nodig om herziening
vragen, zoals hiervoor al genoemd. Deze werden niet gehonoreerd.
Daarnaast heeft het Platform al zeer geruime tijd aangedrongen op
een het ontwikkelen van randvoorwaarden en instrumentarium voor
‘clustering’ omdat die noodzaak zich al heel lang aandient. Ook dit
is tot op heden niet gehonoreerd. Daarmee is een goede kans gemist om er een meer gezamenlijk plan van te maken dat recht doet
aan het beginsel dat in Oosterwold bewoners de wijk maken (in samenwerking met de betrokken overheden).

80.
80.1

Zienswijze 80
Huidige planregeling
Op dit moment geldt ter plaatse van de Lidl-supermarkt het bestemmingsplan 'Chw bestemmingsplan Oosterwold'. Ter plaatse geldt de
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Het afwijken van de eis voor een doorwaadbare zone is in beginsel
niet gewenst. De doorwaadbare zone is kenmerkend voor Oosterwold en vormt de publieke ruimte, met openbaar toegankelijk groen.
Bovendien kunnen dankzij deze zone voetgangers en fietsers zich
vrij door het gebied bewegen. Wel zijn de mogelijkheden voor invulling van de doorwaadbare zone verruimd met de herziening. Daarnaast is naar aanleiding van de zienswijzen de herziening aangepast waarbij voor kleine kavels een afwijkingsbevoegdheid aan het
plan wordt toegevoegd. Deze bevoegdheid geeft voor kavels tot 400
m2 de mogelijkheid om -onder voorwaarden- af te wijken van de vereisten dat de buitenranden 2 meter breed openbaar toegankelijk
moeten zijn en ook van het minimaal vereiste percentage ‘groenverspreid’. Dit biedt de mogelijkheid om, als aan de voorwaarden
wordt voldaan, het openbaar toegankelijke gebied geclusterd op de
eigen kavel of op een separaat kavel nabij de eigen kavel te realiseren.
Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook in beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de plantoelichting). Het proces van organisatie en besluitvorming van governance en participatie leg je niet vast in een bestemmingsplan. In
opdracht van de gemeenteraad is de uitvoering hiervan belegd bij
de gebiedsorganisatie. In de loop van 2021 zijn verkennende gesprekken gestart over de aansturing van de gebiedsorganisatie en
de rol van de betrokken overheden en bewoners. Daarbij houdt de
gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek naar de samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold en een groep van andere bewoners over de rol en positie van bewoners.

In Oosterwold zijn inmiddels diverse initiatieven voor detailhandel in
levensmiddelen en grotere supermarkten ontwikkeld. In lijn met het
detailhandelsbeleid wil de gemeente voorkomen dat de supermarkten in Oosterwold ten koste gaan van de voorzieningenstructuur in
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aanduiding 'overige zone - ontwikkelregels'. In artikel 13.11 van het
Chw bestemmingsplan zijn specifieke gebruiksregels opgenomen
waarin wordt bepaald welk gebruik strijdig is met de ontwikkelregels:
13.11 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de ontwikkelregels, wordt in ieder geval
gerekend:
a. gevoelige functies binnen de reserveringen voor uitbreiding
van het wegennet en spoor;
b. gevoelige functies binnen de vrijwaringszone van hoogspanningsleidingen;
c. detailhandel met een oppervlakte van meer dan 2.000
m2 bvo per kavel;
d. kassen met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 bvo
per kavel;
e. intensieve veehouderij;
f. pelsdierfokkerij;
g. het bieden van gokgelegenheid;
h. seksinrichtingen;
i. motorclubs;
j. coffeeshops;
k. belwinkels.

Reactie van de gemeente
de andere wijken van Almere. Met de herziening worden nieuwe supermarkten in de ontwikkelregels beperkt. Voor de definitie van supermarkten is aangesloten bij de definitie in de Detailhandelsvisie
Almere 2020. Er blijft ruimte voor kleinere initiatieven (tot 500 m2),
ook als deze betrekking hebben op levensmiddelen en dagelijkse
boodschappen. Grotere initiatieven zijn, binnen dit bestemmingsplan, alleen toegestaan op de specifiek aangewezen gronden. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen om (buitenplans)
af te wijken van dit bestemmingsplan.

Beoogde nieuwe planregeling
In het ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiële herziening worden (voor zover hier relevant) art. 13.1, sub e en art.
13.11 gewijzigd. Aan 13.1 is onder sub e toegevoegd dat supermarkten alleen ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' zijn toegestaan.
De relevante wijzigingen in art. 13.11 zijn onderstreept:
13.11 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de ontwikkelregels, wordt in ieder geval
gerekend:
a. gevoelige functies binnen de reserveringen voor uitbreiding
van het wegennet en spoor;
b. gevoelige functies binnen de vrijwaringszone van hoogspanningsleidingen;
c. detailhandel met een oppervlakte van meer dan 2.000
m2 bvo per kavel;
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d. supermarkten op gronden zonder aanduiding 'supermarkt';
e. supermarkten met een winkelvloeroppervlakte van
meer dan 1.500 m2 per kavel;
f. kassen met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 bvo
per kavel;
g. intensieve veehouderij;
h. pelsdierfokkerij;
i. het bieden van gokgelegenheid;
j. seksinrichtingen;
k. motorclubs;
l. coffeeshops;
m. belwinkels.
Cliënte kan zich niet verenigen met deze wijzigingen.
Maximering en beperking maximaal oppervlakte bruto vloeroppervlakte. Art. 13.11, sub c van de planregel in het vigerende bestemmingsplan, waarmee maximaal 2.000m2 detailhandel per kavel is
toegestaan, is in het ontwerp Chw bestemmingsplan gewijzigd naar
2.000m2 bvo per kavel. Deze toevoeging beperkt de gebruiksmogelijkheden van Lidl. In het verweerschrift d.d. 26 april 2021, bijgevoegd als bijlage 2, stelt het college immers vast dat in de planregels
van het vigerende Chw bestemmingsplan geen voorschrift voor het
meten van de detailhandelsoppervlakte is opgenomen. Daarna vervolgt uw college: "In de Gemeentelijke Visie Werklocaties in Almere
wordt voor supermarkten in wijk- en buurtcentra het begrip winkelvloeroppervlakte gehanteerd. Dit begrip wordt eveneens gehanteerd
in recent vastgestelde bestemmingsplannen. Een redelijke uitleg
van de planvoorschriften brengt met zich mee ook in het onderhavige geval [de uitleg van artikel 13.11, aanhef en onder c, toevoeging
advocaat van het winkelvloeroppervlakte uit te gaan. Te meer nu bij
de toepassing van het begrip bruto vloeroppervlakte er een beperking zou ontstaan voor de maximale bebouwing op de kavel die bepaald wordt door de floor area ratio." Op basis van het voorgaande
plan was er gezien de daar door het college (terecht) aan gegeven
uitleg een supermarkt met een winkelvloeroppervlakte van maximaal 2.000 m2 mogelijk. Met de wijziging van art. 13.11, onder c
wordt het gebruik ten behoeve van een supermarkt groter dan 2.000
bruto vloeroppervlakte strijdig met het bestemmingsplan. Aangezien
het Bruto vloeroppervlakte altijd groter is dan de winkelvloeroppervlakte (winkelvloeroppervlak is een enger begrip dan bruto vloeroppervlak. Onder winkelvloeroppervlak valt namelijk alleen de voor het
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Met de herziening wordt de ruimte voor nieuwe supermarktontwikkelingen beperkt. De bestaande rechten in de vorm van verleende
omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Bij de vaststelling
is de herziening aanpast, zodat de roodkavels uit de verleende omgevingsvergunning zijn aangeduid ten behoeve van een supermarkt. Mocht op deze locaties in de toekomst een nieuwe vergunning worden aangevraagd, wordt getoetst aan de dan geldende bestemmingsregeling. Het is niet de bedoeling dat op deze plekken
verdere groei kan plaatsvinden anders dan nu is voorzien in de herziening.
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publiek vrij toegankelijke oppervlakte. Onder bruto vloeroppervlak
valt de gehele omvang van de winkelruimte en dus óók de niet voor
publiek toegankelijke ruimte. De niet voor publiek toegankelijke
ruimtes zoals het magazijn vallen dan namelijk ook binnen het maximum van 2.000 m2), worden de gebruiksmogelijkheden hiermee ten
opzichte van de huidige planologische mogelijkheden beperkt. Cliente is niet gebleken welk ruimtelijk belang zou vereisen dat die mogelijkheden worden beperkt. In de plantoelichting wordt slechts verwezen naar de Detailhandelvisie 2020, maar daarin staat slechts dat
de maximale maat voor Almere-Haven begrensd blijft op 1.200 m2.
Overigens is met een enkele verwijzing naar een beleidsstuk nog
niet onderbouwd waarom bestaande planologische mogelijkheden
moeten worden wegbestemd. Cliënte verzoekt uw raad derhalve de
gewijzigde planregel niet op deze wijze vast te stellen. Cliënte wenst
op haar gronden de bestaande gebruiksmogelijkheden te behouden.
Op basis van het Chw bestemmingsplan Oosterwold waren supermarkten binnen de aanduiding 'ontwikkelzone' overal toegestaan.
Uiteraard met inachtneming van geldende maxima en overige bepalingen aangaande bouwregels. Met voorliggend ontwerp zijn supermarkten alleen nog toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' (artt. 13.1, sub e & 13.11, sub d). Die aanduiding is ingetekend op de gronden van cliënte, maar de oppervlakte van de aanduiding is slechts ongeveer 2.000 m2. Op basis van het vorige bestemmingsplan zou ter plaatse een bvo van meer dan 2.000 m2 mogelijk zijn. Cliënte heeft hiervoor uiteengezet dat die gebruiksmogelijkheden behouden moeten blijven. De aanduiding moet die ruimte
derhalve ook bieden. Met de huidige aanduiding zou een dergelijk
bvo alleen nog op de tweede bouwlaag kunnen worden bereikt. Dat
werkt kostenverhogend. Bovendien is de vraag of dit voor de landschappelijke inpassing wenselijk is. Het is cliënte bovendien niet gebleken wat de ruimtelijke belangen zijn die nopen dat de aanduiding
alleen strak om de bestaande bebouwing zou kunnen gelden. Cliente verzoekt uw raad derhalve om de aanduiding op haar gronden
met inachtneming van hetgeen hiervoor is opgemerkt zo aan te passen dat de gebruiksmogelijkheden op haar perceel door de aanduiding niet onnodig worden beperkt. Verder stelt cliënte vast dat met
het vereisen van een aanduiding niet duidelijk is of buiten die aanduiding nog ondersteunende voorzieningen zoals bijbehorende
bouwwerken, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en parkeervoorzieningen ten behoeve van een supermarkt zijn. Daarbij wijst cliënte
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Met de herziening wordt de ruimte voor nieuwe supermarktontwikkelingen beperkt. De bestaande rechten in de vorm van verleende
omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Bij de vaststelling
is de herziening aanpast, zodat de roodkavels uit de verleende omgevingsvergunning zijn aangeduid ten behoeve van een supermarkt. Mocht op deze locaties in de toekomst een nieuwe vergunning worden aangevraagd, wordt getoetst aan de dan geldende bestemmingsregeling. Het is niet de bedoeling dat op deze plekken
verdere groei kan plaatsvinden anders dan nu is voorzien in de herziening.
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erop dat in art. 13.7, sub h geregeld is dat parkeren alleen binnen
het 'roodkavel' en 'verharding/infra' kan plaatsvinden. In art. 13.12.1
is geregeld dat bijbehorende bouwwerken alleen binnen bet roodkavel zijn toegestaan. Het roodkavel is bet deel van het kavel dat voor
bebouwing mag worden ingericht inclusief parkeren, tuin en overige
verharding. Als door bet ontbreken van de aanduiding geen bebouwing meer is toegestaan voor een supermarkt, is cliënte niet duidelijk of dan ook heeft te gelden dat ook het roodkavel kleiner wordt.
Een kleiner roodkavel heeft gezien het bepaalde in art. 13.7, sub b
ook weer gevolgen voor parkeren. De nu ingetekende aanduiding
wijkt ook van het roodkavel zoals dat is vergund. Ter voorkoming
van deze onbedoelde doorwerking en onduidelijkheid ligt het wat cliente betreft voor de band om haar gehele perceel of op zijn minst
het reeds vergunde roodkavel te voorzien van de aanduiding 'supermarkt'.
Het college heeft (terecht) eerder het standpunt ingenomen dat het
vigerende Chw bestemmingsplan Oosterwold in art. 13.11 geen beperking van de toegestane bruto vloeroppervlakte bevatte. De toegestane 2.000 m2 ziet op de toegestane winkelvloeroppervlakte. Met
de wijziging van artt. 13.1, sub e en 13.11, sub c, d en e in voorliggend ontwerpbestemmingsplan worden de gebruiksmogelijkheden
op het perceel van cliënte beperkt. Voor al deze wijzigingen geldt
dat het cliënte niet is gebleken welk ruimtelijk belang vereist dat de
gebruiksmogelijkheden op haar perceel worden beperkt. Cliënte
verzoekt uw raad derhalve om het ontwerp Chw bestemmingsplan
niet vast te stellen voor zover wijziging en toevoeging van artt. 13.1,
sub e en 13.11 sub c, d, en e van de planregels gevolgen heeft voor
de gebruiksmogelijkheden op haar perceel.

Zienswijze 81
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
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Oosterwold is een dynamisch gebied, waar geëxperimenteerd
wordt. Er is intensief contact tussen initiatiefnemers, bewoners, de
gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente. Knelpunten en
wensen worden uitgewisseld en het kader voor de ontwikkeling van
Oosterwold wordt bijgesteld op nieuwe inzichten. Dit is een continu
proces. De 1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan
vormt hierin een belangrijke stap, waarmee -na het al eerder opgestelde wijzigingsplan- een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd.
Er zijn keuzes gemaakt welke aanpassingen gewenst zijn, welke
aanpassingen niet gewenst zijn en welke aanpassingen nog nader
beoordeeld en besproken moeten worden. Het inperken van de mogelijkheden voor supermarkten is van belang om ongewenste effecten in de voorzieningenstructuur elders in de gemeente te voorkomen. Daarbij worden de bestaande rechten gerespecteerd.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestem-
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van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan
te passen.
Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders voor duizenden euro’s
geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente en het waterschap
aansturen op een aansluiting op het riool. Deze aanpassing vraagt
nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur rondom riolering
wordt in de rest van Nederland door de overheid of netwerkbedrijven
georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld
moet worden. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief
meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij
over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening.
Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu
is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen
optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold.
Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de
aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is. Ik verzoek u het bestemmingsplan volgens deze zienswijze
aan te passen.
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs deA27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
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mingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
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grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd. Ik verzoek u om het
bestemmingsplan conform deze zienswijze aan te passen.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogtenodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 me-
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De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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ter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel. Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform
deze zienswijze aan te passen.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen vaneen
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid.
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Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
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82.
82.1

Zienswijze 82
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Ons inziens geeft dit onnodige beperkingen voor de inrichting van een kavel. Voor bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om een minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van eerdere ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum
breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een
vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan wordt deze
mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zien wij dat deze eis
komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook “overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve van stadslandbouw”.
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onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
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82.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.65. De nieuwe rekenmethode van BVO en de FAR is ons onvoldoende duidelijk om een
goede inschatting te kunnen maken wat dit betekent voor ons huidige huis en voor toekomstige bebouwing en of wij hier dus planschade van ondervinden.

82.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Bij deze definitie wordt aangegeven dat de doorwaadbare zone ruimte zou moeten bieden voor
langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. Deze toevoeging lijkt ons niet
gewenst. Graag zien wij een wijziging waarin initiatieven zelf onderling bepalen voor welk type vervoer de doorwaadbare zone geschikt
wordt gemaakt. Met eventueel een minimumeis van een route voor
voetgangers. Zie ook “13.7b”.

Reactie van de gemeente
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
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82.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. De toevoeging “het is verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” is niet duidelijk genoeg. Nieuwe
ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend
inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het
ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort ons inziens bij
de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging een
vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er zou
voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door te
geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige
wijziging gaat). Graag zien wij de volgende wijziging en toevoeging,
of iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel dat afwijkt van de gestelde
normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en is verboden om zonder vergunning te wijzigen.”. “Een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag X keer zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat de minimale en
maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht worden gehouden
of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning indien er uitruil
van samenstellingen heeft plaatsgevonden.”
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorzien wij een
aantal problemen. a) Het roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in andere
delen van Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening”
van delen van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene karakter
van het gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen initiatieven. b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door een enkele partij waardoor er geen mogelijkheden meer
zijn voor andere initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote “versteende” gebieden binnen Oosterwold ontstaan. Wij zouden graag
zien dat er per initiatief een maximum wordt gesteld aan extra roodkavel wat via de roodbank verworven kan worden.

82.5

Reactie van de gemeente
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
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82.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Deels is dat gewenst, immers kunnen buren deze ruimte gezamenlijk inrichten zoals zij dat als prettig ervaren. Er is echter discussie over breedte van
paden, beplanting, en of er überhaupt langs elke rand een doorwaadbare zone nodig is. Bij de huidige definitie van “doorwaadbare
zone” dient het toegankelijk te moeten zijn voor bulldozers (ik refereer even naar een opmerking van de vorige gebiedsregisseur, in dit
plan zouden landbouwvoertuigen erdoor moeten kunnen) wat de
aanleg van een pad met stuk groen praktisch onmogelijk maakt. Dit
lijkt ons niet gewenst. Aangezien er nu een pilot loopt in een deel
van Oosterwold zou het ons inziens goed zijn om flexibiliteit in te
bouwen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door een uitzondering op te nemen waarin staat dat er in overleg met aangrenzende
initiatieven afgeweken kan worden van de inrichting van de doorwaadbare zone. Indien aangrenzende initiatieven er onderling niet
uit komen zou er altijd nog op een minimale eis voor doorwaadbare
zone teruggevallen kunnen worden, zoals een voetpad.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Ons inziens is
het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren.

82.7

82.8

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Aansluiting van roodkavel op verharding/infra is minimaal 2,5m. (lid i) Dit is verwarrend.
Elders wordt een minimale breedte van het roodkavel (daar wordt
het bouwvlak genoemd) van 5 meter geëist.

Reactie van de gemeente
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het is niet de bedoeling dat de doorwaadbare zone ook door landbouwverkeer wordt gebruikt. De herziening wordt bij vaststelling op
dit punt aangepast. Uitgangspunt in Oosterwold blijft wel dat initiatiefnemers allen bijdragen aan het realiseren en beheren van de publieke ruimte.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
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82.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7.1 en het afwijken ten behoeve van helofytenfilter. Graag zien wij dat deze wijziging doorgevoerd wordt.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk
om koude bakken (een lage kas) of een konijnenhok te realiseren.
In Oosterwold houdt men kippen, schapen, e.d. en deze dieren hebben een hoger verblijf nodig dan een halve meter. Tevens worden
er kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel
van deze bouwwerken is het niet gewenst, of zelfs onpraktisch, dat
deze dichtbij woningen staan. Graag zien wij dat de eis van 0.5m
hoogte veranderd wordt in, bijvoorbeeld, 2,5 of 3 meter.

82.10

82.11

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk wanneer een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het
is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van
het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe
wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de
regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund
is.

Reactie van de gemeente
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
De wijziging is opgenomen in het ontwerp van de herziening en is
bij vaststelling niet gewijzigd. Daarmee wordt de wijziging doorgevoerd.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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83.
83.1

Zienswijze 83
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Mijns inziens geeft dit
onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om een
minimum breedte te hebben van 5 meter. Bij de beoordeling van
eerdere ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum breedte aangehouden van 3 meter. Indien initiatieven in de
toekomst een vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw
dan wordt deze mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zie
ik dat deze eis komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook
“Overgangsregeling voor bestaande initiatieven”.

83.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte. De
koppeling met de peil definitie is problematisch. Graag zie ik dat de
NEN-norm wordt toegepast. Zie ook 1.65 Peil en 13.24.2b Wateroverlast

Reactie van de gemeente

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
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83.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Bij de nieuwe definitie wordt
aangegeven dat in de doorwaadbare zone ruimte is voor o.a. langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. Deze toevoeging lijkt mij niet gewenst. Graag zie ik dat het bestaande idee van de doorwaadbare
zone (toegankelijk voor voetgangers en eventueel fietsers) is stand
blijft, wel is verdere uitwerking van de definitie wenselijk. Zie ook
“13.7b Doorwaadbare zone”.

83.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. De definitie van het peil zoals deze nu is geformuleerd “30 centimeter boven de kruin van de
weg waar de kavel op ontsluit” is geen constante. Kavelwegen verschillen in hoogte (soms zelfs binnen dezelfde kavelweg) en de
grond zakt. Daarnaast wordt deze peil definitie gekoppeld aan het
begrip bruto vloeroppervlak “te starten op 1,5 meter boven peil”.
Deze definities en regel lijken te zijn toegevoegd na een reactie van
de Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland om wateroverlast tegen te gaan. Echter worden nu door de formulering initiatieven die hoger bouwen dan de 30cm boven de kruin van de weg
geconfronteerd met extra BVO. Dit kan niet de bedoeling zijn. Ook
is geen rekening gehouden met het feit dat het wegontwerp nog niet
altijd bekend is op het moment dat het peil bepaald moet worden.
Dit kan onnodige vertragen (en verhoging van de kosten) voor
nieuwe initiatieven met zich meebrengen. Zie ook Bruto vloeroppervlak en 13.24.2 Wateroverlast

Reactie van de gemeente
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
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Reactie van de gemeente
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

83.5

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. In lid b wordt geëist dat
alle buitenranden publiek toegankelijk zijn met een minimale breedte
van 2 meter. Bij aangrenzende kavels dus 4 meter (2x2). In de praktijk is gebleken dat dit helemaal niet de gewenste doorwaadbaarheid
oplevert. Daarnaast is het voor kleine kavels lastig hier in de praktijk
invulling aan te geven en voegt een 4 meter breed pad elke 10/15
meter (in het geval van kleine kavels) weinig toe voor het karakter
van Oosterwold. Graag zou ik in het bestemmingsplan een duidelijke definitie en toetsbare beheerregel zien die invulling geeft aan
wat minimaal van de doorwaadbare zone geëist kan worden: “De
doorwaadbare zone is een herkenbaar en begaanbaar pad waar bezoekers en bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen).” Hieraan kan eventueel een minimale breedte (bijvoorbeeld 1,5 meter)
worden toegevoegd. Ook kan een minimale afstand tussen doorwaardbare zones worden opgenomen en worden geregeld dat de
buitenzijden van een gebied altijd toegankelijk zijn. Zo kan een aansluitend, relevant netwerk van wandelpaden ontstaan. Binnen die
kaders kunnen buren onderling tot invulling van de doorwaadbare
zone komen wat passend is voor de organische ontwikkeling van
Oosterwold. In de doorwaadbare zone zijn dan ook bomen of ander
groen toegestaan mits buren hierover overeenstemming bereiken.
Zie ook 1.30 Doorwaadbare zone.

83.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Mijns inziens is

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Het afwijken van de eis voor een doorwaadbare zone is in beginsel
niet gewenst. De doorwaadbare zone is kenmerkend voor Oosterwold en vormt de publieke ruimte, met openbaar toegankelijk groen.
Bovendien kunnen dankzij deze zone voetgangers en fietsers zich
vrij door het gebied bewegen. Wel zijn de mogelijkheden voor invulling van de doorwaadbare zone verruimd met de herziening. Daarnaast is naar aanleiding van de zienswijzen de herziening aangepast waarbij voor kleine kavels een afwijkingsbevoegdheid aan het
plan wordt toegevoegd. Deze bevoegdheid geeft voor kavels tot 400
m2 de mogelijkheid om -onder voorwaarden- af te wijken van de vereisten dat de buitenranden 2 meter breed openbaar toegankelijk
moeten zijn en ook van het minimaal vereiste percentage ‘groenverspreid’. Dit biedt de mogelijkheid om, als aan de voorwaarden
wordt voldaan, het openbaar toegankelijke gebied geclusterd op de
eigen kavel of op een separaat kavel nabij de eigen kavel te realiseren.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
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het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren. Daar waar solitaire waterbergingen reeds vergund zijn zal het in veel gevallen onmogelijk
zijn om in de toekomst alsnog ‘aan te sluiten op, en doorgang te
bieden aan bestaande of nieuw aan te leggen water’ op de kavel. Er
zou een mogelijkheid moeten zijn om af te wijken van dit punt zodat
dit niet een grond van afkeur wordt voor bestaande initiatieven. Zie
ook ‘Overgangsregeling voor bestaande initiatieven’.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk
om koude bakken (een lage kas) of een konijnenhok te realiseren.
Een kas om groente voor te zaaien en op te kweken voor definitieve
planting heeft stahoogte nodig en zon. Hierdoor is de gunstigste
plaats afhankelijk van de grootte en ligging van je kavel, bomen
en/of bebouwing van de buren. Deze factoren zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont. Het is dan niet altijd
mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel te plaatsen. Daarnaast is een kas (conform de definitie) geheel/grotendeels lichtdoorlatend, hierdoor wordt de openheid en het groene karakter -anders
dan door een gebouw- niet aangetast. Ik verzoek dan ook om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter voor kassen te verwijderen of te maximaliseren op 3 meter. Voor hokken die gebruikt voor
eenzelfde of eventuele lagere (maar realistische) hoogte worden
toegevoegd.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.24.2 lid b. Er staat een typefout
lader i.p.v. lager. Hier wordt gesproken over ‘vloerpeil’ (een niet gedefinieerd begrip). De hoogtes zijn ook niet eenduidig met de peil
definitie. Graag zie ik eenduidige definiëring van de begrippen die in
dienst staan van het doel: wateroverlast voorkomen en niet leiden
tot nadelige effecten en/of planschade. Zie ook 1.27 Bruto vloeroppervlak en 1.65 Peil
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen toegekend kunnen krijgen als niet aan alle ontwikkelregels voldaan kan
worden. Zeker als de bouw nog niet gestart is. Omdat er tal van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto vloeroppervlakte, verplichte aansluiting van water, minimale breedte van
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uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

De typefout in artikel 13.24.2 lid b wordt gecorrigeerd. Ter verduidelijking van het plan zal het begrip ‘vloerpeil’ worden toegevoegd aan
de begripsbepalingen. Het begrip peil wordt met de herziening verduidelijkt en het begrip bruto vloeroppervlak zal gewijzigd worden bij
vaststelling van de herziening ten opzichte van het ontwerp van de
herziening. Daarmee ontstaat een helder begrippenkader.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
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het roodkavel), zal dat betekenen dat veel verzoeken tot wijziging
van een vergunning, revisie van een roodkavel of revisie van kavelindeling leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels waarop het betreffende
initiatief vergund is, of uitzonderingsregeling wordt opgenomen op
basis waarvan in bestaande situaties van het bestemmingsplan kan
worden afgeweken.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout ontbreekt. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Zienswijze 84 en 145
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar
mijn idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd
kan worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt
bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar
stelt het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte
van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek
deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen.
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kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
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De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie 'bruto vloeroppervlak' is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

84.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor 'doorwaadbare zone' wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijd is momenteel 99% van deze
zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers. Verzoek de term 'langzaam verkeer' te vervangen door voetgangers.
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rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
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De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te
bepalen. Dat de gemeente een advies geeft t.o.v. NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

84.5

De verzoeker verwijst naar artikel 13.4.1. Deze artikelen maken het
mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016.
Als bewoner / eigenaar van een kavel en onroerend goed aangrenzend aan de reservering voor Stichtse lijn kan dit grote gevolgen
hebben voor ons uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling en
waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk
is. Dit is namelijk iets waar wij tijdens de koop van de grond en ontwerp van de woning geen rekening mee hebben kunnen houden.
Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing kan
plaatsvinden in deze reservering.

84.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor bet vastleggen van een kavelindeling, dit deden

Reactie van de gemeente
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
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we tot nu toe ook altijd in bet ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we
de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen boog of rijtjeswoningen net zoals in 't Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor bet open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid f wordt aangeven dat
water aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels.
Graag hieraan toevoegen dat het 'open' water dan ook een bepaalde
diepte heeft; bijvoorbeeld 1 meter onder het gemiddeld grondwaterniveau. Dit voorkomt stilstaand water en voorkomt overlast. Tussen
dit 'open water' kan men natuurlijk ook met een zinker werken, waardoor de overige percentages ook nog behaald kunnen worden op
een kavel.
De verzoeker verwijst naar artikel 16.1. Het ontgaat mij aan de redenatie dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% bvo geen hinder
voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50%
bvo wel. Daarnaast kan een bedrijf tot 33% bvo vele malen groter
zijn op het ene kavel dan een bedrijf tot 50% bvo op het andere
kavel. Het lijkt me goed om lid a en b van 16.1.1. toe te voegen aan
16.1.
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voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
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84.10

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro's geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lessen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg
van het riool. Dan is er een aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc.. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen

84.11

84.12
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aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
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van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap dat op termijn de gewijzigde kavelindeling verstuurd mag
worden naar gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht
al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold te sturen o.b.v.
de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit niet meer mag
lopen we tegen de nieuwe regels van minimaal 5 meter breed bouwveld en water dat aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Omdat het roodkavel en de waterberging in vorm en positie zijn gewijzigd kunnen
we niet aan de oude kavelindeling voldoen en ook niet aan de
nieuwe regels in het bestemmingsplan. Buiten de kavelindeling zijn
er tal van regels veranderd (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) en dit zal betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan
de oude regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning
of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe
bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het
bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer
voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te
maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is.

85.
95.1

Zienswijze 85
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 24.

86.
86.1

Zienswijze 86
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, omdat dat ten tijde
van de oudere overeenkomsten een eis was. Nu stuurt de gemeente
en het waterschap aan op een aansluiting op het riool. Deze aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk is,
wie het gaat organiseren en onderhouden. Daarnaast ontbreekt nog

Reactie van de gemeente
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Zie zienswijze 24.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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altijd een Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is
wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de
bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te
lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef
dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om
te slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan
de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige
nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn
ook te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is nu niet mogelijk om een kas, ten behoeve van de stadslandbouw, buiten het roodkavel te plaatsen. Hiervoor is stahoogte nodig.
Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een nachtverblijf
ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in de weide
waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te
laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij
kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen op
roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels
is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook voor
om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen naar
3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte
van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet
worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode
gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
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De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
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Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
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welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van
de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen
samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits
buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije
BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces
zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen
voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u de rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto

Reactie van de gemeente
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
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vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig.
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deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
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87.
87.1

Zienswijze 87
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap nu aansturen op een aansluiting op het riool.
Doordat in het oorspronkelijke bestemmingsplan de aanleg van een
IBA, of een gemeenschappelijke versie daarvan, praktisch gezien
verplicht was, hebben de gemeente en het waterschap indirect de
belofte gedaan dat het eenvoudig zou zijn om met een IBA aan de
gestelde eisen te voldoen. Men zou er vanuit moeten kunnen gaan
dat bij de gemeente en het waterschap voldoende kennis aanwezig
is om hiervan een goede inschatting te maken. De initiatiefnemers
zouden hierop moetenkunnen vertrouwen. Uit dat nu wordt aangestuurd op een aansluiting op het riool blijkt dat dit vertrouwen onterecht was. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief
meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij
over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening.
Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. En in die tijd
alleen op te treden tegen de grootste afwijkingen. Zeker omdat de
gemiddelde waarden van de uitstroom aan de eisen voldoet of er
erg dichtbij liggen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner
en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. Het is
niet onwaarschijnlijk dat de investeringen die nu voor een gezamenlijk riool gedaan worden eigenlijk overbodig zijn.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. Het is niet duidelijk waarom voor deze afwijkende berekenwijze wordt gekozen. U gebruikt in u rekenmethode als referentie
30cm boven de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De
hoogte van de kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag.
Dit werkt straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en

87.2

Reactie van de gemeente
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
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bouwen. Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze
nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de
nieuwe methode waardoor er in de meeste gevallen minder BVO
beschikbaar is, als waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst,
of bij het realiseren van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van
roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost.
Deze planschade is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen
definitie van bruto vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante website van een
rijksoverheid, zoals Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. 4. Dat het pad aansluit
op andere paden en wegen. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van
Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast
zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en
één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits buren hierover
overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds kleiner worden
verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit soort afspraken
duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede
vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu
onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.

Reactie van de gemeente
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
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Toen wij begonnen aan ons project in Oostwold werd ons verteld dat
de grondprijzen in Oosterwold zo laag konden zijn omdat de regels
zo streng opgesteld waren dat het maar aantrekkelijk zou zijn voor
een beperkte groep. Een beperkte groep van mensen die zelf stadslandbouw willen bedrijven, zelf willen bouwen en die zich niet thuis
voelen in de meer standaard nieuwbouwwijken. Verder zou door
deze prijs wonen ook bereikbaar zijn voor beneden modaal. Het zou
verder niet bezwaarlijk zijn dat Oosterwold zich langzaam zou ontwikkelen. Het blijkt dat dit niet gelukt is. De grondprijzen zijn astronomisch gestegen. Oosterwold ontwikkelt zich snel, wordt vol gebouwd in grote projecten op een manier die nauwelijks te onderscheiden is van standaard nieuwbouwwijken en wonen is alleen bereikbaar voor ruim boven modaal. De gemeente dient te erkennen
dat zij op dit punt grandioos gefaald heeft.

87.5

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

Reactie van de gemeente
In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Oosterwold wordt organisch ontwikkeld, waarbij het tempo wordt bepaald door initiatiefnemers. Er wordt volop ontwikkeld, het tempo
van de ontwikkeling is echter niet van belang. De wijk is op elk moment ‘af’, of er nu sporadisch ontwikkeld is of het hele gebied is ontwikkeld. Het kader voor de ontwikkeling van Oosterwold voorziet
hier in.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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Zienswijze 88
Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe
vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr de voorgevel, het
gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het
gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn
(bijvoorbeeld de berekening van bruto vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat onder andere iedere verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat
het plan wel aan de oude regels maar niet aan de nieuwe regels
voldoet. Vele plannen zijn daarnaast gerealiseerd op basis van het
op dit moment geldende bestemmingsplan. Vele initiatieven zijn
daarnaast nog bezig met de bouw van hun huis of het verder vormgeven van hun tuin. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk
wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal
worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Daarnaast is uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is,
dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of
nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Gewenst is dat bestaande
initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het
betreffende initiatief vergund is.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24 en 1.68. Het verschil tussen
bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar mijn
idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd kan
worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar stelt
het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte van 5
meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling
en eventuele toepassing van organische vormen. Mijn voorstel is,
dat aan de vorm van het bouwveld / roodkavel uitstekende delen
mogen zitten, zodanig, dat die uitstekende delen over de gehele
lengte van het uitsteken niet smaller zijn dan het bouwwerk of gebouw dat wordt neergezet. Als er dus een kas wordt neergezet van
2 meter breed, dan is het zinvol dat er een strook van 2 meter breed
aan het bouwveld / roodkavel wordt toegestaan, dat leidt naar die
kas van 2 meter breed.

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
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De verzoeker verwijst naar artikel 13.7.3. Hier staat dat afgeweken
kan worden afgeweken van een minimale breedte van het roodkavel
van 5 meter. Zienswijze: Gewenst is dat hier wordt toegevoegd, dat
je ook van de 5 meter breedte-norm mag afwijken als je een smaller
gebouw dan deze 5 meter gaat bouwen.

Reactie van de gemeente
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing (in oppervlakte of hoogte) is, hoe meer onbebouwde (groene)
ruimte rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is
opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel
voor de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft
met het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een
verduidelijking op te nemen. Dit om te bepalen wanneer nog
sprake is van een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5 meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij
aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet van de regels, waarbij roodkavel,
bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers en andere gebruikers van
het bestemmingsplan.
De behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of
een dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw
(dus buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven
van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen
ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit
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De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Daarnaast, de door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt
door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een
methode om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte.

88.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijd is momenteel 99% van deze
zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

88.6

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te

Reactie van de gemeente
punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst
is. Wel mag het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen (15 m2 en maximaal 3 meter hoog). Grotere gebouwen horen
op een roodkavel.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
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bepalen. Dat de gemeente een advies geeft tov NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

88.7

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we
de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

88.8

88.9

De verzoeker verwijst naar artikelen 16.1 en 16.1.1. Het ontgaat mij
aan de beredenatie dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% bvo
geen hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50% bvo wel. Daarnaast kan een bedrijf tot 33% bvo vele
malen groter zijn op het ene kavel dan een bedrijf tot 50% bvo op
het andere kavel. Het lijkt me goed om lid a en b van 16.1.1. toe te
voegen aan 16.1.
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andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is in de herziening in artikel 13.24.2 een minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als gevolg
van bodemdaling te beperken.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
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89.
89.1

Zienswijze 89
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie 'bruto vloeroppervlak' is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

89.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.76. De wijziging lijkt te impliceren dat (bovengrondse) nutsvoorzieningen onder verharding/infra
komen te vallen. In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik
van deze strook zodra nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan
het groene karakter van Oosterwold. Graag zie ik de toevoeging gewijzigd in "en eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen" zodat
andere bestemmingen mogelijk blijven.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. De toevoeging "het is verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen" is niet duidelijk genoeg. Nieuwe
ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend
inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het
ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort mijns inziens
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aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
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bij de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging
een vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er
zou voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door
te geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat). Graag zie ik de volgende wijziging en toevoeging, of iets soortgelijks: "Gebruik van de kavel dat afwijkt van de
gestelde normen in label 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en
is verboden om zonder vergunning te wijzigen. "Een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag X keer zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat de minimale en maximale eisen zoals vermeld in label 1 in acht worden
gehouden of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning indien
er uitruil van samenstellingen heeft plaatsgevonden."
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorzie ik een aantal
problemen. a) Het roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in andere delen van
Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale 'Verstening" van delen
van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene karakter van het
gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen
initiatieven. b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door
een enkele partij waardoor er geen mogelijkheden meer zijn voor
andere initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote "versteende"
gebieden binnen Oosterwold ontstaan.lk zou graag zien dat er per
initiatief een maximum wordt gesteld aan extra roodkavel wat via de
roodbank verworven kan worden.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Deels is dat gewenst, immers kunnen buren deze ruimte gezamenlijk inrichten zoals zij dat als prettig ervaren. Er is echter discussie over breedte van
paden, beplanting, en of er überhaupt langs elke rand een doorwaadbare zone nodig is. Bij de huidige definitie van "doorwaadbare
zone" dient het toegankelijk te moeten zijn voor bulldozers (ik refereer even naar een opmerking van de vorige gebiedsregisseur, in dit
plan zouden landbouwvoertuigen erdoor moeten kunnen) wat de
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Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
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aanleg van een pad met stuk groen praktisch onmogelijk maakt. Dit
lijkt mij niet gewenst. Aangezien er nu een pilot loopt in een deel van
Oosterwold zou het mijns inziens goed zijn om flexibiliteit in te bouwen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door een uitzondering op
te nemen waarin staat dat er in overleg met aangrenzende initiatieven afgeweken kan worden van de inrichting van de doorwaadbare
zone. 1 zijde om te lopen zou genoeg moeten zijn als het allemaal
aansluiten is. Indien aangrenzende initiatieven er onderling niet uit
komen zou er altijd nog op een minimale eis voor doorwaadbare
zone teruggevallen kunnen worden, zoals een voetpad.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Mijns inziens is
het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren.

89.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Aansluiting van roodkavel op verharding/infra is minimaal 2,5m. (lid i) Dit is verwarrend.
Elders wordt een minimale breedte van het roodkavel (daar wordt
het bouwvlak genoemd) van 5 meter geëist.

89.7

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7.1. Afwijken ten behoeve van
helofytenfilter. Graag zie ik dat deze wijziging doorgevoerd wordt.

89.8

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk
om koude bakken (een lage kas) of een konijnenhok te realiseren.
In Oosterwold houdt men kippen, schapen, e.d. en deze dieren hebben een hoger verblijf nodig dan een halve meter. Tevens worden
er kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel
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hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het is niet de bedoeling dat de doorwaadbare zone ook door landbouwverkeer wordt gebruikt. De herziening wordt bij vaststelling op
dit punt aangepast. Uitgangspunt in Oosterwold blijft wel dat initiatiefnemers allen bijdragen aan het realiseren en beheren van de publieke ruimte.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
De wijziging is opgenomen in het ontwerp van de herziening en is
bij vaststelling niet gewijzigd. Daarmee wordt de wijziging doorgevoerd.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
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van deze bouwwerken is het niet gewenst, of zelfs onpraktisch, dat
deze dichtbij woningen staan. Graag zie ik dat de eis van 0.5m
hoogte veranderd wordt in, bijvoorbeeld, 2,5 of 3 meter.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, tennisbaan, brievenbussen, glasbak,
openbaarvervoer en bushaltes door heel Oosterwold been. Ook een
voorziening in de zin van Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen
we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in het Bestemmingsplan, dan kunnen we
dat waarschijnlijk ook over vijf jaar niet aanleggen.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningenkunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje v66r
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
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is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Zienswijze 90
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De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Mijns inziens geeft dit
onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om een
minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van eerdere
ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum
breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een
vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan wordt deze
mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zie ik dat deze eis
komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook “overgangsregeling” en punt “ 13.12.3f Afwijken ten behoeve van stadslandbouw”.

90.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De definitie van het peil zoals deze nu is geformuleerd is geen constante. Vaak is deze van
tevoren onbekend. Kavelwegen verschillen in hoogte (soms zelfs
binnen dezelfde kavelweg) en de grond zakt. De nieuwe berekening
kan gunstig zijn voor initiatieven met een zadeldak waarin een verdieping is gerealiseerd, echter beperkend voor initiatieven waarin
geen extra verdieping wordt gerealiseerd. Ter illustratie: bij de
nieuwe definities van het peil en BVO zou de bovenste 20cm van
onze woning als BVO gezien worden. Het moge duidelijk zijn dat dit
geen extra vloeroppervlakte oplevert. Ook zorgt de nieuwe definitie
voor een oneerlijke berekening van BVO indien er op een terp gebouwd wordt. Dit is in Oosterwold vaak het geval gezien het advies
wat wordt gegeven voor hoogte van het vloerpeil. De nieuwe berekening levert planschade op voor diverse initiatieven. Graag zie ik
dat de landelijke regels aangehouden worden (NEN 2580).

Reactie van de gemeente
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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90.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Bij deze definitie wordt aangegeven dat de doorwaadbare zone ruimte zou moeten bieden voor
langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. Deze toevoeging lijkt mij niet
gewenst. Graag zie ik een wijziging waarin initiatieven zelf onderling
bepalen voor welk type vervoer de doorwaadbare zone geschikt
wordt gemaakt. Met eventueel een minimumeis van een route voor
voetgangers. Zie ook “13.7b”. 1.56 Mini-camping Voor liefhebbers
van winterkamperen zou het fijn zijn als er een uitzondering hiervoor
gemaakt of aangevraagd kan worden. Bijvoorbeeld door maanden
“te ruilen”.

90.4

1.76 Verharding/infra De wijziging lijkt te impliceren dat (bovengrondse) nutsvoorzieningen onder verharding/infra komen te vallen.
In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik van deze strook
zodra nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan het groene karakter van Oosterwold. Graag zie ik de toevoeging gewijzigd in “en

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Een mini-camping is mogelijk als nevenfunctie bij stadslandbouw.
Het betreft voorzieningen die buiten de roodkavel aangebracht worden en om die reden stelt de gemeente hier strikte voorwaarden
aan, waarbij de kampeermiddelen ook niet het gehele jaar door aanwezig mogen zijn. Een eenduidige periode is daarbij eenvoudiger te
handhaven dan dat elke initiatiefnemer een eigen periode kiest. Gekozen is voor de gebruikelijke kampeerperiode, van 15 maart tot 1
november. Gedurende deze periode zijn ook de meeste activiteiten
in het gebied met stadslandbouw en de grond is in het algemeen
droger, waardoor deze beter begaanbaar is voor de kampeerfunctie.
Een recreatiebedrijf met nachtverblijf (waaronder een camping) is
ook mogelijk binnen Oosterwold, maar dan dienen de voorzieningen
op de roodkavel gesitueerd te worden.
De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
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eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen” zodat andere bestemmingen mogelijk blijven.

90.5

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. De toevoeging “het is verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” is niet duidelijk genoeg. Nieuwe
ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend
inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het
ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort mijns inziens
bij de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging
een vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er
zou voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door
te geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat). Graag zie ik de volgende wijziging en toevoeging, of iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel dat afwijkt van de
gestelde normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en
is verboden om zonder vergunning te wijzigen.”. “Een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag X keer zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat de minimale en maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht worden
gehouden of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning indien
er uitruil van samenstellingen heeft plaatsgevonden.”
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorzie ik een aantal
problemen. a) Het roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in andere delen van
Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening” van delen
van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene karakter van het
gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen
initiatieven. b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door
een enkele partij waardoor er geen mogelijkheden meer zijn voor
andere initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote “versteende”
gebieden binnen Oosterwold ontstaan. Ik zou graag zien dat er per
initiatief een maximum wordt gesteld aan extra roodkavel wat via de
roodbank verworven kan worden.

90.6

Reactie van de gemeente
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
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90.7

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Deels is dat gewenst, immers kunnen buren deze ruimte gezamenlijk inrichten zoals zij dat als prettig ervaren. Er is echter discussie over breedte van
paden, beplanting, en of er überhaupt langs elke rand een doorwaadbare zone nodig is. Bij de huidige definitie van “doorwaadbare
zone” dient het toegankelijk te moeten zijn voor bulldozers (ik refereer even naar een opmerking van de vorige gebiedsregisseur, in dit
plan zouden landbouwvoertuigen erdoor moeten kunnen) wat de
aanleg van een pad met stuk groen praktisch onmogelijk maakt. Dit
lijkt mij niet gewenst. Aangezien er nu een pilot loopt in een deel van
Oosterwold zou het mijns inziens goed zijn om flexibiliteit in te bouwen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door een uitzondering op
te nemen waarin staat dat er in overleg met aangrenzende initiatieven afgeweken kan worden van de inrichting van de doorwaadbare
zone. Indien aangrenzende initiatieven er onderling niet uit komen
zou er altijd nog op een minimale eis voor doorwaadbare zone teruggevallen kunnen worden, zoals een voetpad.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Mijns inziens is
het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren.

90.8

90.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Aansluiting van roodkavel op verharding/infra is minimaal 2,5m. (lid i) Dit is verwarrend.
Elders wordt een minimale breedte van het roodkavel (daar wordt
het bouwvlak genoemd) van 5 meter geëist.

Reactie van de gemeente
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het is niet de bedoeling dat de doorwaadbare zone ook door landbouwverkeer wordt gebruikt. De herziening wordt bij vaststelling op
dit punt aangepast. Uitgangspunt in Oosterwold blijft wel dat initiatiefnemers allen bijdragen aan het realiseren en beheren van de publieke ruimte.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
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90.10

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7.1. Afwijken ten behoeve van
helofytenfilter Graag zie ik dat deze wijziging doorgevoerd wordt.

90.11

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk
om koude bakken (een lage kas) of een konijnenhok te realiseren.
In Oosterwold houdt men kippen, schapen, e.d. en deze dieren hebben een hoger verblijf nodig dan een halve meter. Tevens worden
er kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel
van deze bouwwerken is het niet gewenst, of zelfs onpraktisch, dat
deze dichtbij woningen staan. Graag zie ik dat de eis van 0.5m
hoogte veranderd wordt in, bijvoorbeeld, 2,5 of 3 meter.

90.12

De verzoeker verwijst naar artikel 16.1 lid e. Catering levert mijns
inziens een positieve bijdrage aan het gebied. Het is tevens een manier om stadslandbouw te vermarkten. Graag zie ik dat “catering”
verwijderd wordt van de lijst.

90.13

Overgangsregeling voor bestaande initiatieven Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen.
Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe
vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr de voorgevel, het
gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het
gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn
(bijvoorbeeld de berekening van bruto vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie
van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan
de oude regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning
of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe
bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het
bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer

Reactie van de gemeente
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
De wijziging is opgenomen in het ontwerp van de herziening en is
bij vaststelling niet gewijzigd. Daarmee wordt de wijziging doorgevoerd.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Het uitsluiten van catering als beroep aan huis was reeds in het Chw
bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 opgenomen. De herziening
is op dit punt niet gewijzigd. De regeling sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Overigens is vestiging van een horecabedrijf binnen Oosterwold zeker mogelijk. Dit is
opgenomen als commerciële voorziening. Alleen past dit niet binnen
de regeling van beroep aan huis.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te
maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan)
waarop het betreffende initiatief vergund is.

Reactie van de gemeente

91.
91.1

Zienswijze 91
Bestaande projecten met (huidig) nog enige ruimte voor bruto vloeroppervlak benutting worden in het nieuwe plan juist de negatieve
kant op getrokken. Ik woon in Bolderburen en het Zweedse project
is grotendeels groen ontwikkeld met zo weinig mogelijk bebouwing
en zoveel mogelijk toekomstig groen. Een kas voor Stadslandbouw
is bijna nu al onmogelijk omdat het roodkavel nu al opgebruikt is
over heel Bolderburen (4 losse kavels) De berekeningswijze verandering in FAR is voor de grotere Tiny's (68m2 alleen een vide) een
regelrechte ramp in vergelijk tot precies hetzelfde huis qua afmetingen (aan de buitenkant) als Eengezinswoning (98m2 volledige
etage) Op het kavel van de eengezinswoningen staan dan ook maar
3 huizen, ten opzichte van de Tiny-kavel waar naast 3x grote Tiny
ook nog eens 6 kleine Tiny staan. Op basis van de huidige regels
hebben we nog zo een 70m2 BVO over die we onderling verdeeld
hebben. Op basis van de nieuwe berekeningswijze schiet het in 1x
voor ons allemaal de negatieve kant in (3x30m2) en kan er ook bij
de kleinere Tiny's niet meer bij dan wel krijgen ze een probleem als
ze al van de reserve gebruik gemaakt hebben. Daarnaast zijn onze
kavels door archeologische vondsten zo ingedeeld dat een DWBZ
aan de greppelkant van Waterbeheer geen 2 meter is en kan zijn op
vele stukken. We doen ons best om het zo groen mogelijk te maken
maar ook met de herziening hiervan zie ik problemen in het verschiet. Dat kan als ik mij goed ingelezen heb resulteren in planschade, waar ik dan mezelf ook voor ga inzetten.

92.
92.1

Zienswijze 92
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 1.

Zie zienswijze 1.

93.
93.1

Zienswijze 93
Het wijzigen van het bestemmingsplan komt voor ons zeer onverwacht omdat het CHW Oosterwold een bestaand bestemmingsplan
heeft met een looptijd van 20 jaar en dus een verbrede reikwijdte
zou moeten hebben voor de ontwikkeling van Oosterwold. Door nu
tijdens deze periode de regels aan te passen ontstaan er mogelijk

Oosterwold is een dynamisch gebied, waar geëxperimenteerd
wordt. Er is intensief contact tussen initiatiefnemers, bewoners, de
gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente. Knelpunten en
wensen worden uitgewisseld en het kader voor de ontwikkeling van
Oosterwold wordt bijgesteld op nieuwe inzichten. Dit is een continu

Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Bij de vaststelling zijn enkele aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp van de herziening, onder meer op het gebied
van de berekening van de bruto vloeroppervlakte in relatie tot de
FAR. Daarnaast is de mogelijkheid toegevoegd, onder voorwaarden, om een kas en een dierenverblijf ten behoeve van stadslandbouw op te richten buiten de roodkavel. Het inrichten van de buitenranden van de kavel als openbaar toegankelijk gebied is echter een
regel die ook met de herziening gehandhaafd blijft. Wel ontstaan er
meer mogelijkheden om deze doorwaadbare zone in te richten.
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negatieve gevolgen voor de diverse (met name bestaande) initiatiefnemers met daaruit volgende planschade en onzekerheid als gevolg. Wij begrijpen dat deze herziening mede is ingegeven om grote
supermarkten uit het gebied te kunnen weren, echter veel van de
veranderingen treffen ons als particuliere initiatiefnemer.

93.2

Het uitruilen van roodkavel met een belendend perceel past bij de
huidige manier van werken in Oosterwold. Het uitruilen van roodkavel met een perceel ‘ergens in het plangebied’ lijkt vooral projectontwikkelaars en andere grote initiatieven te gaan helpen en niet de
particulier, waarop Oosterwold zegt gericht te zijn. Deze regel kan
tot gevolg hebben dat een projectontwikkelaar die de grond al reeds
in bezit heeft andere initiatieven kan “uitkopen” en een dichtbevolkte
woonwijk neer kan zetten. Dit is zo tegen alle grondregels en de
zienswijze Oosterwold waar gepleit wordt voor groen, open en de
verantwoordelijkheid voor stadslandbouw. Niet alleen tast dit de
openheid en groenheid van Oosterwold staan maar kan dit op een
relatief klein gebied veel verkeersbewegingen realiseren. Het net
nieuw gebouwde ’t Groene Wold in Oosterwold is hier al een voorbode van en doet compleet afbreuk aan alles waar Oosterwold voor
staat.

93.3

Een aanpassing die wel is gewenst maar ontbreekt is de ruimere
opzet voor het plaatsen van een Kas. Op dit moment moet deze op
roodkavel geplaatst worden. Waarom kan dit niet onder stadslandouw? Op het roodkavel is niet altijd de juiste plek te vinden (qua
zon/schaduw). De kas is juist iets wat stadslandbouw enorm kan bevorderen omdat het het zelf opkweken van groenten veel makkelijker maakt, de kweek van andere soorten mogelijk maakt en het
groeiseizoen aanzienlijk verlengt. Daarom zou deze ook op het

Reactie van de gemeente
proces. De 1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan
vormt hierin een belangrijke stap, waarmee -na het al eerder opgestelde wijzigingsplan- een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd.
De evaluatie van Oosterwold en de consultatie met de omgeving,
zoals verwoord in paragraaf 5.2 van de plantoelichting en ook de nu
ingekomen zienswijzen, worden daarin meegenomen. Er zijn keuzes gemaakt welke aanpassingen gewenst zijn, welke aanpassingen niet gewenst zijn en welke aanpassingen nog nader beoordeeld
en besproken moeten worden. Voor die laatste categorie komt deze
1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan te vroeg. Nadat over deze punten in de toekomst meer duidelijkheid komt, kan
het kader hier op worden aangepast. Bij de aanpassingen die met
de herziening worden doorgevoerd is het gedachtegoed van Oosterwold uitgangspunt geweest en deze wordt niet verlaten.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook bui-
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stadslandbouw kavel geplaatst moeten kunnen worden. Dicht bij de
moestuin en met de meest gunstige ligging qua productie.

93.4

In de herziening wordt het percentage dat mag worden gebruikt voor
het werken aan huis teruggebracht naar 33%, terwijl punt D en E;
de bepalingen dat er geen ernstige hinder mag ontstaan voor de
buurt qua geluid en of het woonmilieu of de afwikkeling van het verkeer, in zijn geheel verdwijnen. Juist de discussie over hinder is heel
belangrijk in een buurt waar mensen komen wonen voor groen,
ruimte en rust.

93.5

Doorwaadbare zone: toegankelijk voor fietsers en voetgangers én
langzaam verkeer. Langzaam verkeer zijn volgens de definitie verkeer dat niet van een autoweg gebruik mag maken. Dit houdt in dat
ook bijv landbouwmachines hierover heen zouden kunnen rijden. Dit
lijkt me niet wenselijk ivm geluidoverlast en verdere inklinking van
de grond.

93.6

Watersysteem: Het waterdeel aan laten sluiten op het ontwerp van
je buren maakt het in de praktijk lastig om je kavel optimaal in te
richten. Veel initiatieven kiezen juist voor grote een vijver voor het
bevorderen van de biodiversiteit. Deze zullen langzaam aan verdwijnen en plaats maken voor sloten. Daarnaast zal het water veel sneller (weg) stromen waardoor dit weer invloed heeft op de watervoorziening op je kavel.
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ten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
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93.7

Dierennachtverblijven: hier geldt hetzelfde als het onder 2. reeds genoemde punt van de kas. Waarom mogen kippen/eenden/ganzenhokken niet op stadslandbouw? Vaak is het roodkavel hiervoor niet
optimaal. De beestjes helpen bij de biodiversiteit maar het niet kunnen plaatsen van een hok houdt ook ons tegen om ze te houden.

93.8

Bij punt 1.20 noemt u dat de vergunningen die nu worden aangevraagd al worden getoetst aan het ontwerp van dit plan. (de herziening). Dit lijkt een beetje vreemd omdat dit plan nog niet is goedgekeurd?

93.9

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan.
Omdat er tal van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening
van bruto vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat zo goed als ieder
verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels
maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Gewenst is dat bestaande
initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het
betreffende initiatief vergund is. Wij verzoeken u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan te passen. Indien er wel
veranderingen (en beperkingen) blijven in de verworven rechten van
de initiatiefnemers zonder dat dit nadelen heeft ten opzichte van het
huidige bestemmingsplan oplevert en voorzie dan in een compensatie voor planschade indien wij beperkter dan voorheen ons kavel
kunnen gebruiken.
Individuele afvalwaterzuivering, openbaar riool en investeringsvergoeding. Mensen moeten zelf de keus hebben of ze aan het riool

93.10
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Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
In artikel 1.20 is gedefinieerd wat wordt begrepen onder de term ‘bestaand’ in de regels. Pas nadat de herziening in werking is getreden
(in principe de dag nadat de beroepstermijn van de vastgestelde
herziening is afgelopen), vormt deze het toetsingskader voor nieuwe
aanvragen.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
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willen worden aangesloten. Afwijkingen van de norm moeten op dezelfde wijze worden gedoogd als bij de reguliere afvalwaterzuivering
door waterschap zelf. Als in het reeds bebouwde gebied van fase
1a om wat voor reden dan ook riool moet worden aangesloten, dan
dient daarvoor in het bestemmingsplan een voor bewoners aanvaardbare voorziening te worden getroffen voor de door bewoners
gedane investeringen als aansluiting verplicht wordt. Natuurlijk met
aftrek vanwege bespaarde rioolrecht en zuiveringsheffing en een
omslag van het aandeel in aanleg van riool. Vanzelfsprekend kunt u
het niet maken de kosten van rioolaanleg nog eens op bewoners
met bestaande systemen te verhalen zonder te compenseren voor
de reeds gedane investeringen. Om rechtsonzekerheid te vermijden
dient dit in bestemmingsplan te worden opgenomen.
Aangevraagde en verleende Omgevingsvergunningen moeten met
naam, initiatiefnummer, locatie en situatietekening worden gepubliceerd en niet met nummer van de aanvraag Omgevingsvergunning.
Nu kan je heel vaak niet zien waar en wat een initiatief is. Zoals
bijvoorbeeld de aanvragen gepubliceerd in het gemeenteblad van
18 juni jl. “Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - Het
bouwen van 104 woningen - 5H2 (Oosterwold), kenmerk: 212325”
en “Gemeente Almere - aanvraag omgevingsvergunning - het bouwen van 70 woningen - 5H2 (Oosterwold), kenmerk: 212326”die beiden zijn gesitueerd op de Reimslaan. De Reimslaan is al bebouwd
en deze initiatieven komen dáár zeker niet. Maar waar dan wel? Op
welke wijze kunnen wij ons als bewoners goed informeren en onze
belangen behartigen als er op deze wijze in informatie wordt voorzien?
In het overzicht van de reacties artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening constateren wij dat er reacties op het concept ontwerp zijn gevraagd aan veel instanties, bedrijven en belangengroepen. Maar
niet aan de bewoners. Kan de wethouder ons uitleggen hoe dit zich
verhoudt met het principe 7 van de Almere Principles “Mensen maken de stad”? Hoe maken wij Oosterwold, als wij niet gehoord worden?

Zienswijze 94
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Mijns inziens geeft dit
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omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Deze reactie heeft geen betrekking op de herziening.

Artikel 3.1.1 Bro regelt het verplichte overleg dat bij het opstellen
van een bestemmingsplan gevoerd moet worden. Het staat de gemeente vrij om meer partijen te betrekken bij de voorbereiding van
een bestemmingsplan. Voor de herziening heeft de gemeente een
selectie gemaakt van de relevante organisaties waar het voorontwerp aan is toegestuurd. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij
de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2
van de plantoelichting).

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbe-
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onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor veel bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om een
minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van eerdere
ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum
breedte aangehouden van 3m. Ik zie graag dat deze eis komt te
vervallen of gewijzigd wordt in 3m.

94.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De nieuwe definitie zorgt
voor een onduidelijke berekening van BVO indien er op palen of op
een terp gebouwd wordt. Ik zie graag dat de huidige grondeigenaren
zelf kunnen kiezen of ze de oude of de nieuwe BVO rekenmethode
willen laten toepassen. Hun plannen zijn immers reeds vormgegeven en ontworpen met een bepaalde BVO-berekening in gedachten.
Ik hoop dat u hen de keuze wil laten welke rekenmethode zij willen
laten toepassen op hun ontwikkelplan. De huidige berekening of de
door u voorgestelde nieuwe wijze van rekenen.

94.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.56. Ik zie deze bepaling graag
aangepast zodat dat er ruimte komt voor winterkamperen. Er zijn
steeds meer mensen die ook graag tijdens de koudere maanden of
tijdens de kerstvakantie kamperen. Het zou jammer zijn als deze
doelgroep niet bediend kan worden vanwege deze bepaling.
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bouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Een mini-camping is mogelijk als nevenfunctie bij stadslandbouw.
Het betreft voorzieningen die buiten de roodkavel aangebracht worden en om die reden stelt de gemeente hier strikte voorwaarden
aan, waarbij de kampeermiddelen ook niet het gehele jaar door aanwezig mogen zijn. Een eenduidige periode is daarbij eenvoudiger te
handhaven dan dat elke initiatiefnemer een eigen periode kiest. Gekozen is voor de gebruikelijke kampeerperiode, van 15 maart tot 1
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94.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.76. De wijziging lijkt te impliceren dat nutsvoorzieningen onder verharding/infra komen te vallen.
In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik van deze strook
zodra nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan het groene karakter van Oosterwold. Graag zie ik dit gewijzigd opdat andere bestemmingen mogelijk blijven.

94.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.77. Ik zie graag dat waterberging
deel blijft uitmaken van het begrip Water.

94.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6 Graag zie ik de volgende wijziging en toevoeging, of iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel dat
afwijkt van de gestelde normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik.”. “Een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag zonder vergunning worden gewijzigd met dien
verstande dat de minimale en maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht worden gehouden.”

94.7

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel het voor een
aantal initiatieven zeker een prettige mogelijkheid kan zijn om roodkavel te kopen van een ander initiatief, of te verkopen aan een ander
initiatief, voorzie ik problemen door de formulering van deze bepaling: het is opgesteld als een weinig transparante bepaling, waar het
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november. Gedurende deze periode zijn ook de meeste activiteiten
in het gebied met stadslandbouw en de grond is in het algemeen
droger, waardoor deze beter begaanbaar is voor de kampeerfunctie.
Een jaarrond recreatiebedrijf met nachtverblijf (waaronder een camping) is ook mogelijk binnen Oosterwold, maar dan dienen de voorzieningen op de roodkavel gesitueerd te worden.
De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Om deze reden is waterberging uit
de definitie van water gehaald, omdat daarmee het doorgaande watersysteem gerealiseerd wordt. Als waterberging in de vorm van een
watergang wordt gerealiseerd, telt deze uiteraard wel mee als water.
De herziening geldt alleen voor nieuwe vergunningaanvragen en
niet voor bestaande reeds vergunde initiatieven. Die vallen onder de
bestemming ‘Bestaand’ in artikel 4.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
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bevoegd gezag zeggenschap over heeft. Graag zie ik de formulering
aangepast, waardoor het uitwisselen van roodkavel tussen initiatiefnemers binnen het plangebied mogelijk wordt op een transparante
wijze. Hiertoe zullen de werkwijze, de financiële tegenprestatie en
de bijkomende voorwaarden helder op schrift gesteld moeten worden in deze bepaling, opdat initiatiefnemers de voorwaarden ook
kennen en daar naar kunnen handelen. Bijvoorbeeld: a. “Het is een
standaardkavel toegestaan om af te wijken van het bepaalde in 13.6
en 13.6.1 b ten behoeve van een hoger of lager percentage roodkavel mits: 1. het roodkavel op dusdanige wijze wordt uitgeruild en verrekend met een ander kavel in het plangebied dat de gezamenlijke
kavels alsnog voldoen aan de voorgeschreven samenstelling; 2. de
in artikel 13.6 genoemde minimale percentages in stand worden gehouden of -indien dit op de kavel niet mogelijk is- afwijking met artikel 13.6.3 is verleend zodat de gezamenlijke percelen voldoen aan
de minimale percentages.” b. Aan de in artikel 13.6.4 onder a. genoemde afwijking worden de navolgende voorwaarden verbonden
ten behoeve van de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing (specificeer): (…).
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is deze mogelijkheid
in de praktijk zo goed als nutteloos. Teeltkassen of dierenverblijven
zijn essentiële onderdelen van stadslandbouw. Het niet toestaan
van dergelijke bouwwerken op landschapsgrond werkt sterk belemmerend voor de te behalen opbrengsten. Graag zie ik dat de eis van
0.5m hoogte veranderd wordt in, bijvoorbeeld, 2,5 of 3 meter.

De verzoeker verwijst naar artikel 16.1. Ik verzoek u het percentage
van 50% niet aan te tasten, aangezien veel bewoners in Oosterwold
afhankelijk zijn van hun beroep of bedrijf aan huis. Als de mogelijkheden daartoe in de toekomst sterk ingeperkt worden, wordt de inkomenszekerheid van deze bewoners aangetast. Er wonen veel
mensen die afhankelijk zijn van het beroep of bedrijf aan huis, waarbij ook een toekomstige wijziging in verdienmodel niet is uit te sluiten. Het recht om ook in de toekomst steeds 50% van het bvo aan
te kunnen wenden voor beroep of bedrijf aan huis is een uitermate
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voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
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basaal recht, diep verbonden met de uitgangspunten van Oosterwold. De overgangsregeling is in het geheel niet afdoende om de
toekomstige inkomenszekerheid te garanderen voor initiatieven die
de grond reeds verworden hebben, onder de regel dat 50% van het
bruto vloeroppervlak ingezet kan worden voor beroep of bedrijf aan
huis. In ons specifieke geval speelt dit ook: we hebben onze financiering rond gekregen op basis van een inkomensmodel gebaseerd
op deze 50% regel, met de mogelijkheid de focus in de toekomst te
verleggen of uit te breiden naar andere inkomstenbronnen. Het wijzigen van deze 50% regel zou voor ons en voor ongetwijfeld veel
andere bewoners, een schending zijn van de inkomenszekerheid in
de toekomst. Mijn verzoek is om de 50% te handhaven, zeker voor
de initiatieven die de grond al hebben verworven. Maar liefst ook
voor de initiatieven die zich nog komen vestigen, want deze 50%
regel maakt Oosterwold tot een economisch sterkere zelfvoorzienende gemeenschap.
De verzoeker verwijst naar artikelen 16.3 en 16.3.2. “Een verandering van het bestaande gebruik van een bestaande woning mag niet
leiden tot kamerbewoning of tot woningsplitsing.” Deze bepaling
i.c.m. 16.3.2. verhindert het ontwikkelen van Tiny houses. Ik verzoek
u om bij woningsplitsing alleen de criteria van zelfstandige woonruimten en het bouwbesluit (woonfunctie: minimaal 18 m2 aan verblijfsgebied) te hanteren, of dat tenminste voor Tiny houses en studentenwoningen uitzonderingen kunnen worden gemaakt op deze
bepaling: een gebruiksoppervlakte van 22 m2 zou volgens de minimale vereisten ook gehanteerd kunnen worden als minimale gebruiksoppervlakte. Bijvoorbeeld: “Met een omgevingsvergunning
kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 16.3 onder a.
voor woningsplitsing, indien: na toepassing van de algemene leefbaarheidstoets en de fysieke leefbaarheidseisen (…..) blijkt dat kwalitatief goede onzelfstandige woonruimten of woningen ontstaan.”
De minimale GO in m2 loslaten.
De verzoeker verwijst naar artikelen 22.1 en 22.2. Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven (wat betreft gebouwen en mits al in gebruik) kunnen blijven bestaan. Hier ontbreekt
echter nog een overkoepelende en deugdelijke overgangsregeling
voor bestaande initiatieven. Er is immers geen enkele vorm van een
overgangsregeling geregeld voor plannen van initiatiefnemers die
nog niet gerealiseerd zijn of nog niet in gebruik zijn. Ook is niet geregeld dat bestaande initiatieven wijzigingen kunnen indienen of
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Deze regels zijn met de herziening toegevoegd aan het Chw bestemmingsplan Oosterwold. Het betreft echter regels die nu al van
toepassing zijn in het gebied. Deze regels staan namelijk in het Chw
bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning, zoals dat op 6 februari 2020 is vastgesteld. Dit bestemmingsplan is overal in Almere van toepassing. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn de regels geïntegreerd in de herziening, maar de herziening heeft deze regel niet inhoudelijk gewijzigd. Overigens gelden
de regels alleen bij woningsplitsing of kamerbewoning en dus niet
voor de initiële aanvraag van een omgevingsvergunning. De ontwikkeling van tiny houses is op grond van artikel 13 dus nog altijd mogelijk.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor

274

Nr.

Reactie
nieuwe vergunningen kunnen aanvragen volgens de regels die golden toen zij de koopovereenkomst sloten. Hierdoor komen bestaande initiatieven vrijwel zeker in de problemen met plannen en
ideeën die zij nog willen realiseren, welke op het moment dat zij de
koopovereenkomst tekenden wel degelijk tot de mogelijkheden behoorden. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van
een nieuwe vergunning, een aanvullende vergunning of een wijziging op het bestaande plan, het gehele bouw- en ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd worden, zal dat betekenen dat initiatiefnemers bij het (gefaseerd) realiseren van hun
plannen of bij wijzigingen op bestaande plannen, met een nieuwe
vergunningsaanvraag vrijwel zeker in ernstige problemen komen, en
hun mogelijkheden om hun plannen nog te kunnen realiseren fors
beperkt worden, omdat het plan door het gewijzigde bestemmingsplan niet langer aan de nieuwe regels voldoet. Mijn verzoek is dat
bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van
vergunningen zullen worden getoetst aan het bestemmingsplan
welke gold toen zij de koopovereenkomst sloten. Voor bestaande
initiatieven met (gefaseerde) ontwikkelplannen dreigen de oorspronkelijke rechten en plannen door aanpassingen in het bestemmingsplan te worden aangetast. Ik verzoek met klem te voorzien in een
deugdelijke overgangsregeling voor de huidige initiatiefnemers die
al een koopovereenkomst hebben gesloten, teneinde zeker te stellen dat zij geen nadelen zullen ondervinden van de voorgestelde
wijzigingen t.a.v. het huidige bestemmingsplan. En ik verzoek tevens te voorzien in een reële compensatie voor planschade als initiatiefnemers onverhoopt tóch beperkter dan voorheen hun kavel
kunnen gebruiken.

95.
95.1

Zienswijze 95
Verder ervaar ik het hele proces - welke voor mij nu ruim 3 jaar beslaat van start tot nu bijna woonklaar – als zeer verontrustend daar
de gemeente constant de ‘spelregels’ verandert en nu dus ook de
‘bestemming’ herinvult, dit steeds echter ten gunste van gemeente
en ten nadele van bewoners. De gemeente kan zich hiermee als
onbetrouwbare partij aanmerken met echter grote gevolgen voor
huidige en wellicht ook toekomstige initiatiefnemers.
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deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Oosterwold is een dynamisch gebied, waar geëxperimenteerd
wordt. Er is intensief contact tussen initiatiefnemers, bewoners, de
gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente. Knelpunten en
wensen worden uitgewisseld en het kader voor de ontwikkeling van
Oosterwold wordt bijgesteld op nieuwe inzichten. Dit is een continu
proces. De 1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan
vormt hierin een belangrijke stap, waarmee -na het al eerder opgestelde wijzigingsplan- een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd.
De evaluatie van Oosterwold en de consultatie met de omgeving,
zoals verwoord in paragraaf 5.2 van de plantoelichting en ook de nu
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95.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar
mijn idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd
kan worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt
bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar
stelt het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte
van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verder
wordt hier een minimale breedte van 5 meter aangehouden om reële
mogelijkheden te bieden voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bouwwerken, geen gebouwen
zijnde horen hier niet bij. Hier mee wordt de bewoner erg beperkt in
bijvoorbeeld het plaatsen van lantaarnpalen langs de kavelweg,
brievenbussen, vogelpalen, vlaggenmasten en alle andere kleinere
objecten die onder de definitie bouwwerken, geen gebouwen zijnde
vallen. Verzoek deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen cq aan te passen.

95.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27 en 1.37. De omschreven definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
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ingekomen zienswijzen, worden daarin meegenomen. Er zijn keuzes gemaakt welke aanpassingen gewenst zijn, welke aanpassingen niet gewenst zijn en welke aanpassingen nog nader beoordeeld
en besproken moeten worden. Voor die laatste categorie komt deze
1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan te vroeg. Nadat over deze punten in de toekomst meer duidelijkheid komt, kan
het kader hier op worden aangepast. Bij de aanpassingen die met
de herziening worden doorgevoerd is het gedachtegoed van Oosterwold uitgangspunt geweest en deze wordt niet verlaten.
Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
276

Nr.

Reactie
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

95.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijd is momenteel 99% van deze
zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

95.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te
bepalen. Dat de gemeente een advies geeft tov NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

95.6

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Als bewoner/ eigenaar van een kavel en onroerend goed
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meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
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aangrenzend aan de reservering voor Stichtse lijn kan dit grote gevolgen hebben voor ons uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling en
waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk
is. Dit is namelijk iets waar wij tijdens de koop van de grond en ontwerp van de woning geen rekening mee hebben kunnen houden.
Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing kan
plaatsvinden in deze reservering.

95.7

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we
de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente

95.8
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daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
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in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

95.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid f wordt aangeven dat
water aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels.
Graag hieraan toevoegen dat het ‘open’ water dan ook een bepaalde diepte heeft; bijvoorbeeld 1 meter onder het gemiddeld
grondwaterniveau. Dit voorkomt stilstaand water en voorkomt overlast. Tussen dit ‘open water’ kan men natuurlijk ook met een zinker
werken, waardoor de overige percentages ook nog behaald kunnen
worden op een kavel.
De verzoeker verwijst naar artikelen 16.1 en 16.1.1. Het ontgaat mij
aan de beredenatie dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% bvo
geen hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50% bvo wel. Daarnaast kan een bedrijf tot 33% bvo vele
malen groter zijn op het ene kavel dan een bedrijf tot 50% bvo op
het andere kavel. Het lijkt me goed om lid a en b van 16.1.1.toe te
voegen aan 16.1.

95.10

95.11

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
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dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg
van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan
te passen.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
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De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
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veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

95.15

Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
Een camping en speeltuin behoren ook tot de mogelijkheden binnen
stadslandbouw. Nu is landschapskavel (1.53) primair bedoeld om te

95.16
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voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

Bij stadslandbouw is recreatie als nevenfunctie mogelijk, maar ook
op een landschapskavel is recreatie toegestaan. Overigens wordt
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voorzien in recreatieve voorzieningen. Maar juist landbouwkavel
heeft 0,0% Stadslandbouw in de kavelsamenstelling (13.6). Is het
doel nu dat er geen speeltuintjes of campings in Oosterwold komen?
Of wordt hier kaveltypes en functies door elkaar gehaald? Kunt u dit
toelichten?
De verzoeker verwijst naar artikel 13.3. Lid a heeft betrekking op
“overige zone -Eemvallei-1”. Lid b heeft betrekking tot “overige zone
– Eemvallei-2”. In de voorwaarde van a staat dat de minimale
breedte van een landschapskavel 150m dient te zijn. Hier staat ook
foutief achter dat dit voor “overige zone – Eemvallei-2” geldt. Of het
is in ieder geval verwarrend.
In lid a wordt de voorwaarde opgelegd dat het percentage “groenverspreid” zich aan de buitenranden van de kavel bevindt. Dit is jammer, want dit blokkeert initiatieven van gezamenlijke parkjes of een
wat breder stukje openbaar groen. Wat is de bedoeling van deze
voorwaarde?

Reactie van de gemeente
met recreatie naast een mini-camping ook extensieve dagrecreatie
zoals wandelen en fietsen bedoeld.

Deze regels zijn bij de herziening niet gewijzigd. Er is geen sprake
van een fout. Hier wordt geregeld dat binnen de kernzone van de
Eemvallei (‘overige zone – Eemvallei-1’) alleen landschapskavels
zijn toegestaan die een minimale breedte hebben van 150 meter
binnen de gezamenlijke zones van de Eemvallei (dus inclusief ‘overige zone – Eemvallei-2’).
Het ontwerp van de herziening heeft in deze artikelen geen aanpassingen aangebracht. In Oosterwold wordt de openbare ruimte ontwikkeld in samenhang met de bebouwing en stadslandbouw. Door
alle buitenranden van de kavels minimaal 2 meter openbaar toegankelijk te maken, ontstaat een doorwaadbaar landschap. Het groenverspreid is één van de functies die op een kavel een plek moet
krijgen. Door te eisen dat deze aan één of meer randen moet worden
gesitueerd, is geborgd dat dit gedeelte ook via openbaar toegankelijk gebied betreden kan worden. Een groen-verspreid die omsloten
wordt door stadslandbouw of roodkavel kan immers niet betreden
worden. Overigens staat dit de ontwikkeling van grotere groene zones niet in de weg. De kavels in Oosterwold zijn schaalbaar, zodat
ook grotere groene zones ontwikkeld kunnen worden. Bovendien is
voor groen-verspreid een minimumpercentage opgenomen, dat ook
meer geconcentreerd op een kavel gerealiseerd kan worden. Zolang
deze maar aan minimaal één buitenrand van de kavel ligt en alle
buitenranden minimaal 2 meter breed openbaar toegankelijk zijn. Inmiddels is er een pilot doorwaadbaarheid Oosterwold en de algemene werkgroep doorwaadbaarheid ingesteld om voor mogelijk verdergaande aanpassingen uit te proberen (Pilot). Wel is naar aanleiding van deze zienswijze de herziening aangepast waarbij voor
kleine kavels een afwijkingsbevoegdheid aan het plan wordt toegevoegd. Deze bevoegdheid geeft voor kavels tot 400 m2 de mogelijkheid om -onder voorwaarden- af te wijken van de vereisten dat de
buitenranden 2 meter breed openbaar toegankelijk moeten zijn en
ook van het minimaal vereiste percentage ‘groen-verspreid’. Dit
biedt de mogelijkheid om, als aan de voorwaarden wordt voldaan,
het openbaar toegankelijke gebied geclusterd op de eigen kavel of
op een separaat kavel nabij de eigen kavel te realiseren.
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In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve
van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter
een maximale hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de
praktische waarde van deze mogelijkheid nutteloos. Een schaap bv
is hoger dan een halve meter. Een kas om planten op te kweken
heeft stahoogte nodig en zon. Hiervoor ben je afhankelijk van de
grootte en ligging van je kavel, bomen of bebouwing van de buren.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kast op roodkavel
te plaatsen. Een kas, of een dierenverblijf (geen gezelschapsdieren)
is primair een onderdeel van stadslandbouw. Waarom wordt de
stadslandbouw in Oosterwold niet serieus genomen door de gemeente? Meerdere bewoners en ook het Platform Oosterwold heeft
bij de gemeente deze wens al aangegeven. Dit wordt ook genoemd
in de toelichting maar er is niks mee gedaan. Het simpel aanpassen
van de 0,5m naar 3,0m zoals ook voor de andere bouwwerken, geen
gebouwen geld zou toch niet zo veel tijd kosten?
Tot slot nog een opmerking van een van de bewoners van Oosterwold over het proces. In het overzicht van de reacties artikel 3.1.1
Besluit ruimtelijke ordening constateerde hij dat er reacties op het
concept ontwerp zijn gevraagd aan veel instanties, bedrijven en belangengroepen. Maar niet aan de bewoners. Kan de wethouder mij
uitleggen hoe dit zich verhoud met het principe 7 van de Almere
Principles “Mensen maken de stad”? Is bijvoorbeeld het belang van
een commercieel windpark, welke niet eens binnen het plangebied
ligt belangrijker dan de ideeën van bewoners die hier werken, leven
en wonen?
Zienswijze 96
In het nieuwe plan is geen rekening gehouden met een overgangsregeling. Er moet gelijk na verschijnen voldaan worden aan het
nieuwe plan. Dit heeft als gevolg dat initiatiefnemers waarvan de
vergunning nog niet is verstrekt ineens hun plannen moeten wijzigen. Gedane investeringen in tijd en geld van plannen die ineens
niet meer mogelijk blijken, zijn daardoor weggegooid. Ook zijn er
deadlines voor bijvoorbeeld grondoverdracht die ineens niet meer te
halen zijn waardoor er stevige financiële consequenties ontstaan.
Dit levert ongewenste planschade op. Ook plannen die al vergund
zijn maar waarbij er gedacht is om gefaseerd te bouwen worden ineens geconfronteerd met het onmogelijk zijn van latere fases. Ook
iedere latere wijziging kan leiden tot een afwijzing omdat het niet

Reactie van de gemeente
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Artikel 3.1.1 Bro regelt het verplichte overleg dat bij het opstellen
van een bestemmingsplan gevoerd moet worden. Het staat de gemeente vrij om meer partijen te betrekken bij de voorbereiding van
een bestemmingsplan. Voor de herziening heeft de gemeente een
selectie gemaakt van de relevante organisaties waar het voorontwerp aan is toegestuurd. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij
de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2
van de plantoelichting).

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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voldoet aan het nieuwe plan. Ik verzoek u om een overgangsregeling in te stellen ook voor initiatieven die alleen de anterieure overeenkomst hebben getekend.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Mijns inziens geeft dit
onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om een
minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van eerdere
ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum
breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een
vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan wordt deze
mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zie ik dat deze eis
komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m.

96.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In NEN 2580 staat de officiele methode om BVO te berekenen. Uw nieuwe berekening met fictieve vloeren op verschillende hoogtes gaat uit van het volume, niet
het BVO. Bouwplannen met een vide worden hierdoor ineens onmogelijk. Ingezette trajecten na de anterieure overeenkomst lopen hierdoor flinke planschade op en zullen met aanpassingen opnieuw ingezet moeten worden. Ik verzoek u deze methode aan te passen
naar de standaard NEN2580 methode.

96.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
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Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
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voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijd is momenteel 99% van deze
zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers. Ik verzoek u de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door
voetgangers.

96.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.56. De openingstijden van maart
t/m november leggen beperkingen op voor het uitoefenen van een
mini camping. Mijns inziens zou dit het hele jaar kunnen. Ik verzoek
u dan ook dit aan te passen naar het hele jaar.

96.6

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te
bepalen. Dat de gemeente een advies geeft t.o.v. NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

96.7

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. Ook voor heel kleine wijzigingen zoals de vorm van een vijver. Het is een groot middel voor vaak kleine wijzigingen. Een los
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ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Een mini-camping is mogelijk als nevenfunctie bij stadslandbouw.
Het betreft voorzieningen die buiten de roodkavel aangebracht worden en om die reden stelt de gemeente hier strikte voorwaarden
aan, waarbij de kampeermiddelen ook niet het gehele jaar door aanwezig mogen zijn. Een eenduidige periode is daarbij eenvoudiger te
handhaven dan dat elke initiatiefnemer een eigen periode kiest. Gekozen is voor de gebruikelijke kampeerperiode, van 15 maart tot 1
november. Gedurende deze periode zijn ook de meeste activiteiten
in het gebied met stadslandbouw en de grond is in het algemeen
droger, waardoor deze beter begaanbaar is voor de kampeerfunctie.
Een jaarrond recreatiebedrijf met nachtverblijf (waaronder een camping) is ook mogelijk binnen Oosterwold, maar dan dienen de voorzieningen op de roodkavel gesitueerd te worden.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
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ontwikkelplan naast de omgevingsvergunning is voldoende. Ik verzoek u dit dan ook te schrappen.

96.8

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid d. Er wordt aangegeven
dat er ten minste één volledige zijde van de kavel wordt aangewezen
voor de verharding / infra ten behoeve van de kavelontsluiting. Het
niet meer toegankelijk zijn van de doorwaadbare zones omdat er
auto’s op parkeerplaatsen voor staan is niet wenselijk. Ik zie graag
dat u deze eis verwijdert om de doorwaadbaarheid te behouden.

97.
97.1

Zienswijze 97
De gebruikelijk methode voor het bepalen van BVO is vastgelegd in
de NEN-norm 2580. De methode in het voorgestelde bestemmingsplan wijkt hier van of doordat de BVO bepaald wordt door gebruik te
maken van fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes.
Deze methode is in vergelijking met methode volgens vastgelegd in
NEN 2580 onduidelijk. In de NEN 2580 is duidelijk vastgelegd hoe
er gemeten wordt, wat meegerekend wordt in de BVO en wat niet
(zoals een overstek, trapgat, etc.). In ons oorspronkelijk ontwikkelplan hadden wij een schuurtje, carport en kas gepland. Door de prijsverhoging van de grond hebben waren wij genoodzaakt om onze
plannen aan te passen vanwege te hoge kosten. Wij willen nog
steeds in de toekomst een schuurtje, carport en kas realiseren,
deels voorbij de voorgevel (dus vergunningsplichtig). Omdat onze
woning met 1 verdieping en een vide mogelijk te hoog is volgens de
nieuwe methode (afhankelijk van hoe dit berekend wordt – dit is nog
onduidelijk) hebben we mogelijk minder bouwrecht beschikbaar. Als
wij voorafgaand aan het indienen van onze vergunning hadden geweten van deze alternatieve BVO zouden we andere keuzes hebben gemaakt wat betreft onze woning. Ik vermoed dat wij niet de
enigen zijn die gedupeerd kunnen worden door de voorgestelde
BVO-methodiek. Ik verzoek u bestaande initiatieven te compenseren met bouwrecht of roodrecht indien u deze alternatieve BVO-methode wilt gebruiken, ofwel een overgangsregeling in te stellen waarbij bestaande initiatieven onder de regels van het oude bestemmingsplan vallen. Planschade uit te keren zodat getroffen initiatieven roodkavel kunnen bijkopen is te veel administratieve rompslomp. Hoe dan ook dient de voorgestelde BVO-methode verduidelijkt te worden. Nog beter is om gewoon de gebruikelijke BVO-methodiek volgens NEN2580 te gebruiken.
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voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
Met de herziening is deze regel niet gewijzigd. De verharding/infra
is ook een openbaar toegankelijke strook. Hierbinnen mag weliswaar geparkeerd worden, maar evengoed geldt de eis dat ook de
andere randen openbaar toegankelijk ingericht worden.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
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Zienswijze 98 & zienswijze 99
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan
te passen.
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99.
99.1

Zienswijze 99
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 98.

Zie zienswijze 98.

100.
100.1

Zienswijze 100
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. “Een aaneengesloten stuk
grond, dat door zijn vorm en minimale breedte van 5 meter over de
gehele oppervlakte reële mogelijkheden biedt voor het oprichten van
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde;” Nieuw is hier de
toevoeging dat het bouwveld een minimale breedte van 5 meter
moet hebben. Het lijkt erop dat deze toevoeging is gedaan om te
voorkomen dat initiatiefnemers smalle paadjes naar een bijgebouw
realiseren. De toevoeging voorkomt echter ook dat initiatiefnemers
in de lengte van hun kavel een bijgebouw als een kas willen plaatsen. De kas moet dan immers 5 meter breed zijn en deze moet volgens het huidige bestemmingsplan op de roodkavel geplaatst worden. Bekend is dat veel initiatiefnemers last hebben van de regel dat

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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er maar één aaneengesloten roodkavel mag zijn, en dat velen van
hun een schuurtje maar met name een kas of ander bijgebouw op
enige afstand van hun hoofdwoning willen bouwen. De toevoeging
‘minimaal5 meter breed’ lijkt in deze herziening toegevoegd om
deze belemmering voor wensen van initiatiefnemers te vergroten.
Graag zie ik de toevoeging ‘minimaal 5 meter breed’ geschrapt worden. Er kan eventueel een toevoeging erbij dat bijgebouwen op het
roodkavel geplaatst worden met een minimale breedte van 2 meter
inclusief een pad naar dat bijgebouw.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/
De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. “Een zone die openbaar toegankelijk is met ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, routes voor langzaam verkeer en andere hiermee
vergelijkbare voorzieningen van openbare aard.” Deze gehele sectie
is nieuw toegevoegd, met name het gedeelte over routes voor langzaam verkeer levert veel onduidelijkheid en staat op gespannen
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meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
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voet met waar de doorwaadbare zone voor bedoeld is. Van Dale
geeft als definitie van verkeer in deze context het volgende:“ver·keer
(het; o) het zich bewegen of het vervoer van personen, voertuigen
en goederen: autoverkeer, betalingsverkeer, luchtverkeer, scheepvaartverkeer, telefoonverkeer, treinverkeer, woon-werkverkeer.”
Onder initiatiefnemers heerst onduidelijkheid over de inrichting van
de doorwaadbare zone en wat hierin toegestaan mag worden. In
bovenstaande sectie is het dus toegestaan om met een bromfiets,
tractor, shovel, enz. in de doorwaadbare zone te rijden wat mijns
inziens een belemmering oplevert voor omwonende en anderen die
gebruik maken van de doorwaadbare zone. Daarnaast zal er dan
verharding aangelegd moeten worden om dit verkeer te dragen, iets
wat het groene karakter van Oosterwold schade toebrengt. Daarnaast is het de vraag wie voor de kosten opdraait als een shovel,
tractor, brommer de doorwaadbare zone aan gort rijdt. In de nieuwsbrief van Maak Oosterwold van mei 2016 is te lezen: “De publieke
toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers rondom het kavel van
2 meter geldt voor alle zijden van het kavel waar geen kavelweg
wordt gerealiseerd. Op die manier ontstaat er een toegankelijk –
doorwaadbaar – landschap. Doorwaadbaar houdt in dat wandelaars
en fietsers zich over een verfijnd netwerk van paden door het gebied
kunnen begeven. Deze publieke toegankelijkheid mag bestaan uit
een % publiek groen, maar dat kan ook een andere verschijningsvorm hebben. Zo kan het ook gedeeltelijk bestaan uit stadslandbouw waarbij van de buitenzijde 2 meter publiek toegankelijk is.…Ik
vraag mij derhalve af waarom wandelaars en fietsers vervangen is
door langzaam verkeer, wie geeft mij de garantie dat als ik mijn doorwaadbare zone ook gebruik voor stadslandbouw die niet vernielt
wordt als er langzaam verkeer overheen gaat?
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. “Met een omgevingsvergunning wordt de kavelsamenstelling per kavel vastgelegd. Daarbij
geldt dat per kavel de verhouding tussen bebouwing, verharding,
groen, water en stadslandbouw moet voldoen aan de samenstelling
in tabel 1. Gebruik van de kavel dat afwijkt van de in een omgevingsvergunning vastgelegde kavelsamenstelling wordt aangemerkt als
strijdig gebruik en het is verboden een in een omgevingsvergunning
vastgelegde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen.”
Nieuw is hier dat afwijkingen in de omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling wordt aangemerkt als strijdig gebruik en
het verboden is om dit te wijzigen zonder vergunning. In de nieuws-
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fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.

De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
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brief van 1 oktober 2020 is onderstaand te lezen: “Na grondoverdracht hebben bewoners vaak hun kavel anders ingedeeld. Bijvoorbeeld omdat op het noorden landbouwproducten in de schaduw van
een woning het nauwelijks doen en op een andere plek wel. Het
gebiedsteam Oosterwold ziet ook vaak verschillen in de wijze
waarop bewoners de doorwaadbare zone hebben aangelegd en in
stand houden. Een andere kavelindeling komt her en der voor in
Oosterwold, maar dient wel een officieel karakter te krijgen in de
vorm van een revisietekening (herziene tekening). Zo'n revisietekening is ook belangrijk voor eventuele verkoop van kavel en huis.
Deze moet bij notariële overdracht voldoen aan de oorspronkelijke
koop van de grond (AO). Een goedgekeurde revisietekening op basis van de juiste indeling, percentages en Oosterwold-condities
brengt zowel verkoper als koper dan niet in (toekomstige) problemen. Juiste indeling en percentages. Het gebiedsteam Oosterwold
gaat elke kaveleigenaar enkele jaren na grondoverdracht gelegenheid geven om – indien nodig - een revisietekening met de juiste
percentages van zijn kavel te retourneren. Per kaveleigenaar stellen
we een kaart beschikbaar met de oorspronkelijke ontwikkelplanindeling, te beginnen met het VTZ-doelgebied (omgeving Emile Durkheimweg). Deze indeling kunnen de initiatiefnemers vergelijken met
hun huidige praktijk om zo de verschillen aan te geven.” De tekst in
het herziene bestemmingsplan kan geïnterpreteerd worden als
zijnde dat een initiatiefnemer die de kavel anders ingedeeld heeft
ten opzichte van het oorspronkelijke plan een vergunningsproces
moet doorlopen waar dit in de nieuwsbrief anders wordt uitgelegd,
namelijk dat het indienen van een revisietekening bij het gebiedsteam Oosterwold al voldoende is. Graag zie ik de laatste regel
in het herziene bestemmingsplan aangepast worden. Het woord
‘vergunning’ zou gewijzigd kunnen worden naar ‘revisietekening’.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. “Alle buitenranden van
de kavel worden ingericht en in stand gehouden als openbaar toegankelijk gebied in de vorm van een doorwaadbare zone of verharding / infra met een minimale breedte van 2 meter;”. Zie de zienswijze onder 1.30 doorwaadbare zone, het is niet zozeer dat ik bezwaar heb tegen 2 meter breedte, ik ben echter van mening dat er
gerichter gedefinieerd moet worden voor wie de doorwaadbare zone
bedoeld is, waarom is in deze sectie ‘toegankelijk voor fietsers en
voetgangers’ eruit gehaald?

Reactie van de gemeente

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
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Reactie van de gemeente
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

100.6

Beperken van het Clusteren van woningen. Dit is met name het geval voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en
in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door grote projectontwikkelaars gebruikt worden om
grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te
maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te
zetten. Dat zal het open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig
kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering
van woningen te maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt
er voor dat publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling
voor het ruilen van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de
kans dat grote ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid
gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de
nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied
voor uitruil van ‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal
woningen (bv. 10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen
tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels
van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen
open voor bespreking, maar het clusteren van honderden woningen,
zoals het nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een
aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee
de kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook
langs de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.

101.
101.1

Zienswijze 101
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 1.

Zie zienswijze 1.

102.
102.1

Zienswijze 102
Om de uitgangspunten van de wijk te beschermen is er een (financiële) prikkel nodig voor het nakomen van de afspraken. De ontwikkelplannen worden zeer secuur getoetst, terwijl er nagenoeg geen
controle is op de praktijksituatie. Een brutaal mens heeft in deze si-

Het bestemmingsplan biedt regels die waarborgen dat daadwerkelijk sprake is van een ontwikkeling conform de ambities van Oosterwold. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de regels te
handhaven als deze in de praktijk niet worden nageleefd.
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tuatie veel te winnen. Consequenties van het niet nakomen van afspraken moeten er zijn voor degenen die zich hier bewust, stelselmatig niet aan houden. En niet bij andere bewoners. Dit zodat de
uitgangspunten van de wijk ook in de praktijk worden geborgd.
Er worden tegenstrijdige berichten vanuit Team Oosterwold gecommuniceerd. Enerzijds wordt er gesproken over volledig vrijhouden
van de volledige 2 meter doorwaadbare zone (dwz) Anderzijds
wordt er gesproken over beplanting in deze zones. Ook worden de
termen voetgangers, fietsers en langzaam verkeer door elkaar gebruikt. Dit strookt niet met elkaar en vraagt om duidelijkheid en definities. Op dit moment is verkeersveiligheid niet opgenomen als
speerpunt in deze doorwaadbare zones (dwz) Vele doorwaadbare
zones zijn in de praktijk niet aangelegd, niet herkenbaar en niet
bruikbaar voor voetgangers en fietsers. Tevens wordt er gebruik van
de dwz door vormgeving, inrichting etc. ontmoedigd. In de praktijk
betekent dit dat o.a. naar schoolgaande kinderen door groot bouwverkeer moeten fietsen. Oosterwold heeft immers ook geen trottoirs.
Visie: Contractueel opnemen van vrijhouden van deze zones.
Dwangsommen opnemen bij de overeenkomst met de initiatiefnemers en proactief controleren en handhaven. Ook bij reeds gepasseerde Overeenkomsten indien nodig dwangsommen toe passen.
Op geen enkele manier mag gebruik van de dwz worden ontmoedigd door bijvoorbeeld vormgeving, beplanting of ervoor zetten van
voertuigen etc. Het midden deel van de dwz tussen buurkavels minimaal 2,5 mtr vrijhouden van begroeiing, bomen, obstakels zoals
bijvoorbeeld individuele iba's. Opnemen verkeersveiligheid als
speerpunt, zodat alle verkeersdeelnemers veilig door de wijk kunnen.
De opgestelde normen voor het aantal parkeerplaatsen zijn in de
praktijk vaak niet toereikend. Voertuigen worden structureel in bermen en bochten geparkeerd met onveilige verkeerssituatie en belemmeren van verkeer tot gevolg. Visie: Iedere initiatiefnemer zorgt
voor korte en lange termijn voor voldoende parkeerplaatsen op de
eigen kavel. En moet los van de norm voorzien in de dagelijkse/wekelijkse behoefte.

Reactie van de gemeente

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

Uitgangspunt is dat de parkeerbehoefte op eigen kavel wordt opgevangen. Parkeren is alleen toegestaan op de gedeelten van de kavel
die als roodkavel of voor verharding/infra is aangemerkt. Ook is geborgd dat voorzien moet zijn in voldoende parkeergelegenheid voor
auto’s en fietsers conform de actuele Nota Parkeernormen. Daarmee zou voldoende parkeergelegenheid aangelegd moeten zijn,
ook voor bezoekers. Als in de praktijk elders geparkeerd wordt, kan
op grond van het bestemmingsplan gehandhaafd worden. Het staat
(gezamenlijke) initiatiefnemers vrij om, binnen de spelregels van
Oosterwold, een separaat kavel te ontwikkelen ten behoeve van
parkeren. Binnen het roodkavel en op het gedeelte verharding/infra
kan dan geparkeerd worden of zelfs gebouwde parkeervoorzieningen zoals parkeerkoffers te realiseren.
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De verzoeker verwijst naar kavelwegverenigingen. Leden worden in
situaties en rollen gedwongen met conflicten tussen buren tot gevolg. Bestuursleden zijn tevens belanghebbenden, dit kan voor gespannen verhoudingen zorgen. Vriendjespolitiek en zelfverrijking
komen binnen onze eigen vereniging regelmatig voor. Een meerderheid van stemmen geeft niet per definitie een eerlijke/democratische/juridisch correcte / wettelijk toegestane uitkomst. (Vrienden)Belangen kunnen immers sterk verschillen. Bij geschillen en
conflicten kunnen initiatiefnemers nergens laagdrempelig terecht.
Bij een dictatuur van het bestuur zijn er situaties waarbij initiatiefnemers in een juridisch vacuüm terecht komen. Visie: Mogelijkheden
om de beslissingen laagdrempelig en onafhankelijk door de gemeente te laten toetsen. Bij blijvend disfunctioneren de mogelijkheid
voor initiatiefnemers om het eigendom van de kavelweg vlot over te
dragen aan de gemeente Almere.
Een roodkavelbank kan lokaal voor een veel hogere bebouwingsdichtheid zorgen. Tevens is het onduidelijk op welke wijze dit transparant, tegen welke prijs kan worden gedaan. Een roodkavelbank
lijkt de opmaat voor een hoop nieuwe onduidelijkheden. Tevens
staat het haaks op de beperkte bebouwing en het groene open karakter van Oosterwold. Visie: Niet aan een roodkavelbank beginnen
maar vasthouden aan de huidige normen en het groene karakter
van Oosterwold. Om het geheel voor meer mensen betaalbaar te
krijgen, zou het laagdrempelig maken van bijvoorbeeld 2 onder 1
kap woningen gunstig zijn. Dit scheelt aanzienlijk in de grond- en
bouwkosten en is een prettige variant in de wijk.

Bij het indienen van een revisie tekening, wordt deze getoetst aan
het geldende bestemmingsplan. Iedere initiatiefnemer betaalt ook
even veel voor de beoordeling. Terwijl de aanpassingen kunnen variëren van een detail aanpassen tot plannen die compleet worden
herzien. Visie: Revisie tekeningen worden beoordeeld a.d.h.v. het
bestemmingsplan die op het moment van de vergunning van kracht
was. Voor kleine aanpassingen wordt een aanzienlijk lager bedrag

Reactie van de gemeente
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
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gerekend dan voor een complete herziening. Revisie tekeningen
moeten laagdrempelig kunnen worden ingediend en beoordeeld.

103.
103.1

Zienswijze 103
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder. De toegevoegde waarde
van de term bouwveld is bovendien niet duidelijk. Wat betreft de
breedte van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de
kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Ver-

Reactie van de gemeente
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
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zoek deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen. Bovendien geldt voor bestaande initiatieven die met hun huidige roodkavel voldoen aan de regels van het huidige bestemmingsplan, dat
zij in de knel komen bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning.

103.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De rekenmethode voor het
bepalen van de bruto vloeroppervlakte is aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. De Nederlandse norm voor het bepalen
van (onder andere) de bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) is zorgvuldig opgesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland. Verzoek om niet van de NEN2580 af te wijken en
hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Bovendien geldt hier
dat bestaande initiatieven met een hoog plafond, die met de gebruikelijke rekenmethode hun woning hebben kunnen realiseren, zoals
bij ons het geval is, bij aanvraag van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning in de knel komen. Dit zou betekenen dat zij
geen aanpassingen in de vergunning meer kunnen realiseren, omdat zij dan niet uitkomen met de kavelsamenstelling en de roodkavel.

Reactie van de gemeente
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
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103.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de vorige versie van het
bestemmingsplan werden de doorwaadbare zones omschreven als
“openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers”. In deze herziening van het bestemmingsplan is wel een definitie van een ‘doorwaadbare zone’ opgenomen. In de definitie voor ‘doorwaadbare
zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder
van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de
doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van deze zones niet
ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers en fietsers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door “voetgangers”.

103.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In de herziening van het bestemmingsplan moet het roodkavel met minimaal 2,5 meter breedte
aansluiten op verharding/infra. Door deze aanpassing komen bestaande initiatieven die nog niet aan deze regel voldoen in de knel
bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning. Deze aanpassing in het roodkavel is niet altijd mogelijk, doordat de indeling eerder anders is gemaakt en daar de bebouwing op
gebaseerd is. Bovendien is deze aanpassing niet nodig, omdat de
overige regels in het bestemmingsplan het mogelijk maken dat bijvoorbeeld paden vanaf de verharding naar het roodkavel mogelijk
zijn.

Reactie van de gemeente
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
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103.5

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De nieuwe regel zou
worden: het voorgeschreven percentage water sluit aan op, en biedt
doorgang aan, bestaande of nieuw aan te leggen water van de aansluitende kavel. Ook hiervoor geldt dat zolang je niets wilt wijzigen
er niets aan de hand is, maar zodra je wel ergens een keer een
nieuwe vergunning voor nodig hebt, je in de problemen kunt raken.
Schrappen dus s.v.p. of bestaande initiatieven de mogelijkheid geven voort te borduren op de bestaande situatie.

103.6

In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap en toezegging dat op termijn de gewijzigde kavelindeling
verstuurd mag worden naar Gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze
gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold
te sturen o.b.v. de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit
niet meer mag lopen we tegen de nieuwe regels van een minimaal
5 meter breed bouwveld, een roodkavel dat aansluit op infra, een
andere rekenmethode voor het bruto vloeroppervlakte en water dat
aansluit op en doorgang biedt aan water van aansluitende kavels
aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning, zoals de bouw
van een schuurtje voor de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn (zie de genoemde
punten hierboven voor een aantal voorbeelden), zal dat betekenen
dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een

Reactie van de gemeente
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude
regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als
een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe
aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere
nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande
ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan
de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

104.
104.1

Zienswijze 104
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
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De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; • Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). • Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. •Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging
door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold.
Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid.
Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden, mits buren hierover overeenstemming bereiken. In andere delen van Nederland worden dit soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar
verantwoordelijk voor is.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Deze tekst is nu veranderd
in: “Indien in of op het land wordt gebouwd: 30 centimeter boven de
kruin van de weg waar de kavel op ontsluit.” Dit maakt dit peil afhankelijk van de hoogte waarop de weg wordt aangelegd. Van dit peil
zijn een aantal regels afhankelijk, die niets te maken hebben met het
peil van de weg. Niet alleen de goothoogte en bouwhoogte van een
gebouw, maar ook de berekening van BVO. Bovendien is het onduidelijk welke weg bedoeld wordt. Er zijn kavels die aan meerdere wegen ontsluiten / aansluiten. Ook is het onduidelijk welke hoogte van
de weg dan bedoeld wordt. De hoogte van de kavelweg is immers
niet altijd eenduidig. Het ontwerp van de weg wordt uiteindelijk bepaald door de de Kavelwegvereniging, vaak jaren nadat een vergunning voor huizen is aangevraagd. Daarmee ligt de hoogte van de
weg ook nog niet vast, en kan deze maatstaf dus niet gebruikt worden om het Peil van gebouwen e.d. te toetsen. Vaak wordt de weg
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Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
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aangelegd met een hoogte gerelateerd aan het maaiveld. Maar als
het maaiveld door bodemdaling zakt, dan kan de weg ook zakken.
De hoogte van de kruin van de kavelweg is een onbruikbare maat,
omdat die weg nog helemaal niet is aangelegd, op het moment dat
de vergunning wordt aangevraagd, en niet bepaald wordt door de
initiatiefnemer maar door de Kavelwegvereniging, en bovendien met
bodemdaling zal veranderen. Zienswijze: Er is in feite maar een eenduidige maat voor Peil vast te stellen: als deze gelijk wordt gesteld
aan het Vloerpeil. Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform
deze zienswijze aan te passen
Op diverse plekken wordt gebruik gemaakt van een relatering van
maten aan het maaiveld. Maar dit is niet een eenduidige term en die
is niet eenduidig gemaakt. Het kan bijvoorbeeld een onderdeel van
een ontwikkelplan zijn om de hoogte van het maaiveld te wijzigen.
Ook kan in een gebied al voordat iemand een ontwikkelplan indient
de hoogte van het maaiveld worden gewijzigd, bijvoorbeeld voor
aanleg van een weg, of naburige kavels. Zienwijze: gewenst is dat
het maaiveld wordt gedefinieerd gerelateerd aan het moment dat de
vergunning wordt ingediend, er vanuit gaande dat de kavel als onberoerde grond wordt gekocht en niet in de tussentijd kunstmatig
van hoogte is veranderd. Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan te passen.
De verzoeker verwijst naar artikel 11.2.1. Het bestemmingsvlak mag
niet voor meer dan 20% worden bebouwd. Is dat niet in strijd met
het uitruilen van roodkavel? 11.3.a: het is verboden om houtgewassen te kappen of te rooien. Is dat niet in strijd met het ontbreken van
een kapvergunningsregeling in geheel Almere? Graag verduidelijken. 11.3.b: Het is verboden om leidingen aan te brengen? Mag ik
geen leiding aanleggen naar mijn schuurtje, of een drainagebuis of
stroomleiding naar een fontein in mijn vijver? 11.3.c: Verboden Ophogen van de bodem. Sic!!! In Almere. Gewenst is dat het ophogen
van de bodem is toegestaan. Misschien kan er een grens worden
gesteld, maar verbieden is onzinnig. Het is ook niet duidelijk hoe het
bestemmingsplan gelezen moet worden dat op basis van het vergunde ontwikkelplan (volgens regels zoals in artikel 13) uitzondering
/ toestemming regelt voor bovenstaande verboden.
Het is nagevraagd bij de ontwerpers van Oosterwold: bureau
MVRDV: het is nooit de bedoeling geweest, dat vergunningsvrij bijbouwen in Oosterwold leidt tot een hogere bouwdichtheid dan de
norm voor bebouwing in het bestemmingsplan. Vanwege de hoge
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Maaiveld is een term die in het gebruikelijke taalgebruik eenduidig
gedefinieerd is en om die reden niet in de begripsbepalingen van het
bestemmingsplan is opgenomen. Uiteraard wordt het maaiveld ten
tijde van een vergunningaanvraag bedoeld.

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Boswachterij Almeerderhout’
werd ruimte geboden aan een woongemeenschap in de vorm van
een woonbestemming (Ecudorp). Deze bestemming is overgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016. Deze regeling heeft geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold
en voor de indiener van de zienswijze. Op deze gronden is een
ontwikkeling mogelijk conform de bestemming ‘Woongebied’ of
een ontwikkeling conform de ontwikkelregels van Oosterwold in artikel 13.
De planregeling in artikel 11.3 omvat een vergunningplicht voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het vellen of rooien
van houtgewassen of het ophogen van de bodem. Deze activiteiten
kunnen vergund worden als voldaan wordt aan de voorwaarden die
zijn opgenomen in artikel 11.3.2.
Met de herziening zijn de regels hieromtrent niet aangepast ten opzichte van het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016. Bij vergunningvrij bouwen vindt er geen toetsing aan het bestemmingsplan
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grondprijs kiezen initiatiefnemers voor kleinere kavels, en ontstaat
meer behoefte aan bijbouwen bovenop de norm voor maximale bebouwing. In de praktijk zie je dat initiatiefnemers in toenemende
mate gaan maximaliseren op vergunningsvrij bijbouwen. Dat tast de
kwaliteit van het open landschap in Oosterwold aan. Zie 13.12.2 p.
39. Zienswijze: Gewenst is dat het totaal BVO in overeenstemming
blijft met de kavelsamenstelling volgens het ingediende plan. Dat
kan, door de regel over maximaal BVO ook van toepassing te verklaren op vergunningsvrij bijbouwen. Er is dan geen vergunning nodig, maar wel een toets op de verhouding tussen BVO en de grootte
van de kavel. De gemeente toetst ook al of initiatiefnemers vergunningsvrij buiten de roodkavel bouwen. Dat kunnen zij dus ook doen
binnen de roodkavel.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/
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plaats. Regels in het bestemmingsplan zijn dan ook niet van toepassing en kunnen de vergunningvrije bouwmogelijkheden niet inperken. Hier is één uitzondering op en dat is dat in het bestemmingsplan het erf kan worden gedefinieerd dat relevant is voor het bepalen
van de vergunningvrije bouwmogelijkheden. Dat is gedaan in Oosterwold: de roodkavel geldt als erf. Daarmee zijn de vergunningvrije
bouwmogelijkheden beperkt tot het gedeelte van de kavel waar bebouwing toch al wordt toegestaan. Wel is het zo dat deze bebouwing
niet meetelt in de maximale bouwmogelijkheden op grond van het
bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
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Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Het allereerste principe van Oosterwold is dat Oosterwolders Oosterwold maken. Maar in de Governance van Oosterwold, zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Oosterwold, en in de
praktijk uitgevoerd in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold, krijgen bewoners geen inbreng. Dit leidt ertoe dat bewoners te laat geïnformeerd worden over veranderingen in beleid, en niet proactief kunnen meewerken aan beleid en beleidsvoorbereiding. Voorstel: leg in
het bestemmingsplan vast, dat, en op welke wijze bewoners en initiatiefnemers van Oosterwold kunnen meebesturen in Oosterwold.
Wanneer de raad Governance van Oosterwold bespreekt, is het van
groot belang dat die bespreking zich niet beperkt tot de vraag welke
overheid waarover gaat. Maar betrek ook bewoners, niet alleen om
inspraak te geven maar om bewoners een volwaardige plek te geven in Governance van Oosterwold. Organisch ontwikkelen betekent ook dat bewoners meebesturen in Oosterwold. De inbreng van
Oosterwolders is samen te vatten in vier regels: 1. Geef Oosterwolders inspraak voordat beslissingen genomen worden 2. Geef Oosterwolders alle informatie voordat beslissingen worden genomen. 3.
Zadel Oosterwolders niet op met risico’s waarover ze geen zeggen-

Reactie van de gemeente
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook in beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de plantoelichting). Het proces van organisatie en besluitvorming van governance en participatie leg je niet vast in een bestemmingsplan. In
opdracht van de gemeenteraad is de uitvoering hiervan belegd bij
de gebiedsorganisatie. In de loop van 2021 zijn verkennende gesprekken gestart over de aansturing van de gebiedsorganisatie en
de rol van de betrokken overheden en bewoners. Daarbij houdt de
gebiedsorganisatie rekening met het onderzoek naar de samenlevingsopbouw in Oosterwold, een advies van de ombudsman en brieven van het Platform Oosterwold en een groep van andere bewoners over de rol en positie van bewoners.
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schap krijgen. 4. Laten de betrokken overheden in alle gevallen toelichten wat de inbreng is geweest van Oosterwolders en wat zij met
deze inbreng hebben gedaan. Inspraak en meebesturen begint met
adequaat informeren. Dat is nog steeds allerminst vanzelfsprekend.
Het is een verbetering dat de agenda en besluiten van het Bestuurlijk Overleg tegenwoordig worden gepubliceerd, maar nog steeds
kunnen bewoners onderzoeks- en adviesrapporten niet inzien voordat die door het Bestuurlijk Overleg Oosterwold zijn vastgesteld, en
dat is te laat voor inspraak en invloed op de adviezen. Gewenst is
dat bewoners bij alle onderzoeken en adviezen, voor het vaststellen
van de adviezen inspraak kunnen hebben, en daarmee het BOO
kunnen adviseren. Benoem ook de roze olifant in de organisatie: De
Capaciteit van de gebiedsorganisatie is gewoon verreweg onvoldoende om lopende zaken zorgvuldig en tijdig af te wikkelen. De
gebiedsorganisatie verschuilt zich achter een wachtlijst voor aanmelding, maar dat is niet organisch ontwikkelen. De gebiedsorganisatie heeft met de wachtlijst zelf de schaarste veroorzaakt, die mede
leidt tot de oplopende grondprijs, waardoor mensen op die wachtlijst
meer moeten betalen of van hun project moeten afzien. En bij Governance hoort ook communicatie: kan de gebiedsorganisatie een
SLA (service level agreement) opnemen in de werkwijze van de gebiedsorganisatie? En een volwaardige klachtenprocedure. Bij Governance hoort niet alleen een risicoanalyse die u jaarlijks van de
gebiedsorganisatie krijgt: risico’s voor de gemeente. Wat te denken
van risico’s voor bewoners? De gemeente dekt haar eigen risico’s
in met allerlei juridische bepalingen, die weinig rekening houden met
risico’s van bewoners. Misschien zou het een idee zijn dat de Rekenkamer zich eens hierover buigt en adviseert voordat we deze
Governance vastleggen. Voorstel: om in de jaarrapportage Oosterwold ieder jaar ook een risicoanalyse voor initiatiefnemers en bewoners toe te voegen.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats

Reactie van de gemeente

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.
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wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders,
op aansturen van de gemeente destijds, voor vele duizenden euro’s
geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente en het waterschap
aansturen op een aansluiting op het riool. Deze aanpassing vraagt

Reactie van de gemeente

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
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nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur rondom riolering
wordt in de rest van Nederland door de overheid of netwerkbedrijven
georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld
moet worden. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief
meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij
over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening.
Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu
is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen
optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold.
Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de
aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet

Reactie van de gemeente
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
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wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij m.i. artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

105.
105.1

Zienswijze 105
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde

105.2

Reactie van de gemeente
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
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zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; • Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). • Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. • Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging
door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold.
Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid.
Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije
BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces
zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen
voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u de rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.

Reactie van de gemeente
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
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105.5

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.

Reactie van de gemeente
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

308

Nr.
105.6

Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De door
u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve
vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode om
de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van de
vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven de
kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de kruin
van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal
vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen
doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als waar
tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren van
de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade is
onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/.

Reactie van de gemeente
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.

106.
106.1

Zienswijze 106
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 15.

Zie zienswijze 15.

107.
107.1

Zienswijze 107
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. In deze definitie
is er een minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Mijn inziens
geeft dit onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor
bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om
een minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van
eerdere ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan
wordt deze mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zie ik dat

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
309

Nr.

Reactie
deze eis komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook “overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve van stadslandbouw”.

107.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.65. De definitie van
het peil zoals deze nu is geformuleerd is geen constante. Vaak is
deze van tevoren onbekend. Kavelwegen verschillen in hoogte
(soms zelfs binnen dezelfde kavelweg) en de grond zakt. De nieuwe
berekening kan gunstig zijn voor initiatieven met een zadeldak
waarin een verdieping is gerealiseerd, echter beperkend voor initiatieven waarin geen extra verdieping wordt gerealiseerd. Daarnaast
zal voor initiatiefnemers die beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide
hoger dan 4,5 meter, onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije
BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces
zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen
voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ter illustratie: bij de
nieuwe definities van het peil en BVO zou het bovenste gedeelte
van onze woning als BVO gezien worden. Het moge duidelijk zijn
dat dit geen extra vloeroppervlakte oplevert. Ook zorgt de nieuwe
definitie voor een oneerlijke berekening van BVO indien er op een
terp gebouwd wordt. Dit is in Oosterwold vaak het geval gezien het
advies wat wordt gegeven voor hoogte van het vloerpeil. De nieuwe
berekening levert planschade op voor diverse initiatieven. Graag zie
ik dat de landelijke regels aangehouden worden (NEN 2580).

107.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de ge-

Reactie van de gemeente
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
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biedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die overigens ook niet in het
bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en
open gebied, waar bewoners, met elkaar, hun doorwaadbaarheid
kunnen vormgeven. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt
aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer.
Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat
het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare
zone rijd is momenteel 99% van deze zones niet ingericht en in
stand gehouden voor anders dan voetgangers. De enige voorwaarde zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en
mogen lopen. Dit blijkt dan uit; • Een herkenbaar pad waar bezoekers en bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). • Dat er
duidelijk is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en welkom zijn. • Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere
toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking
van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van
Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren
mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen
worden, mits buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu
kavels steeds kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor
bomen buiten de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig
benut worden voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland
worden dit soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold
is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Graag zie ik een wijziging waarin initiatieven zelf
onderling bepalen voor welk type vervoer de doorwaadbare zone
geschikt wordt gemaakt. Met eventueel een minimum eis van een
route voor voetgangers. Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan te passen en de term ‘langzaam verkeer’
te verwijderen.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.76. De wijziging lijkt te impliceren dat (bovengrondse) nutsvoorzieningen onder verharding/infra
komen te vallen. In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik
van deze strook zodra nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan
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veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
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het groene karakter van Oosterwold. Graag zie ik de toevoeging gewijzigd in “en eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen” zodat
andere bestemmingen mogelijk blijven.

107.5

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Voor de bewoners/ eigenaren van een kavel en onroerend goed aangrenzend aan de reservering voor Stichtse lijn kan dit
grote gevolgen hebben voor ons uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling en waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Dit is namelijk iets waar zij tijdens de koop van de grond
en ontwerp van de woning geen rekening mee hebben kunnen houden. Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing
kan plaatsvinden in deze reservering.

107.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. De toevoeging “het is
verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” is niet duidelijk genoeg.
Nieuwe ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum
en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In
een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit
soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort
mijn inziens bij de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke

Reactie van de gemeente
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
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wijziging een vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er zou voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door te geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat). Graag zie ik de volgende wijziging
en toevoeging, of iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel dat afwijkt
van de gestelde normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en is verboden om zonder vergunning te wijzigen.”. “Een in een
omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag X keer
zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat de minimale en maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht worden
gehouden of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning indien
er uitruil van samenstellingen heeft plaatsgevonden.”
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Mijn inziens is
het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk
om koude bakken (een lage kas) of een konijnenhok te realiseren.
In Oosterwold houdt men kippen, schapen, e.d. en deze dieren hebben een hoger verblijf nodig dan een halve meter. Tevens worden
er kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel
van deze bouwwerken is het niet gewenst, of zelfs onpraktisch, dat
deze dichtbij woningen staan. Een kas om groente voor te zaaien
en op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en
zon. Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en
ligging van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze
factoren zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken
van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel
woont. Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op
roodkavel te plaatsen. Ik stel dan ook voor om in artikel 13.12.3 de
hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen naar 2.5 of 3 meter.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
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Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
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aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg
van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

Reactie van de gemeente
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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108.
108.1

Zienswijze 108
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar
mijn idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd
kan worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt
bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar
stelt het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte
van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek
deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen.

108.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

Reactie van de gemeente

Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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108.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijd is momenteel 99% van deze
zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

108.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te
bepalen. Dat de gemeente een advies geeft tov NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

108.5

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Als bewoner/ eigenaar van een kavel en onroerend goed
aangrenzend aan de reservering voor Stichtse lijn kan dit grote gevolgen hebben voor ons uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling en
waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk
is. Dit is namelijk iets waar wij tijdens de koop van de grond en ontwerp van de woning geen rekening mee hebben kunnen houden.

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
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Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen bebouwing kan
plaatsvinden in deze reservering.

108.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we
de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjes
woningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

108.7

Reactie van de gemeente
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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108.10

Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid f wordt aangeven dat
water aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels.
Graag hieraan toevoegen dat het ‘open’ water dan ook een bepaalde diepte heeft; bijvoorbeeld 1 meter onder het gemiddeld
grondwaterniveau. Dit voorkomt stilstaand water en voorkomt overlast. Tussen dit ‘open water’ kan men natuurlijk ook met een zinker
werken, waardoor de overige percentages ook nog behaald kunnen
worden op een kavel.
De verzoeker verwijst naar artikelen 16.1 en 16.1.1. Het ontgaat mij
aan de beredenatie dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% bvo
geen hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50% bvo wel. Daarnaast kan een bedrijf tot 33% bvo vele
malen groter zijn op het ene kavel dan een bedrijf tot 50% bvo op
het andere kavel. Het lijkt me goed om lid a en b van 16.1.1. toe te
voegen aan 16.1.

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg

Reactie van de gemeente
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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Reactie
van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,
voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.

109.
109.1

Zienswijze 109
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

110.
110.1

Zienswijze 110
In vrijwel alle gemeenten wordt een het BVO bepaald aan het werkelijk gerealiseerde vloeroppervlak. Deze methode is vastgelegd in
de NEN-norm 2580. De door u bedachte methode, waarbij de BVO
bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische
hoogtes, is een methode om de inhoud van een gebouw te bepalen,

Reactie van de gemeente

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
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Reactie
niet het oppervlak van de vloeren. De voorgestelde rekenmethode
waarbij een fictief vloeroppervlak wordt toegekend afhankelijk van
de gebouwhoogte heeft te maken met de inhoud van het gebouw en
niet met het gerealiseerde vloeroppervlak en beschouw ik dan ook
als irrelevant. U gebruikt in uw rekenmethode als referentie 30cm
boven de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte
van de kruin van de weg is aan daling (inklinking) onderhevig en zou
niet als vast ijkpunt gehanteerd horen te worden. De gebouwen in
Oosterwold staan op palen en blijven om deze reden op hun plaats.
Na verloop van tijd zou om deze reden het Bruto Vloer Oppervlak
van een gebouw vanzelf toenemen omdat de weg in hoogte daalt.
Daarnaast is het zo dat Oosterwold als gebied met meer vrijheden
en mogelijkheden is opgezet ten opzichte van de traditioneel geldende regels. Ik zie niet in waarom (in dit licht) afgeweken zou moeten worden van de door vrijwel alle gemeenten gehanteerde methode voor de berekening van het BVO, vastgelegd in de NEN-norm
2580. De door u voorgestelde berekenmethode levert ons inziens
alleen maar extra beperkingen die ingaan tegen de opzet van Oosterwold. Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze
nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de
nieuwe methode waardoor er in de meeste gevallen minder BVO
beschikbaar is, als waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst,
of bij het realiseren van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om die plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van
roodkavel noodzakelijk. Dit is, indien al mogelijk, een aanzienlijke
kostenpost. Deze planschade is onnodig. Ik verzoek u dan ook om
uw eigen definitie van bruto vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante website
van
een
rijksoverheid,
zoals
Rijkswaterstaat.
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/.
De FAR-berekening zou mijns inziens moeten gaan over het gerealiseerde Bruto Vloer Oppervlak per verdieping en niet over het bebouwde oppervlak op een vastgestelde hoogte ten opzichte van een
vast punt. Dit zou betekenen dat een verdieping bruto maximaal 3
meter hoog zou mogen zijn. De rekenmethode zou er volgens mij
op gericht moeten zijn om zaken mogelijk te maken in plaats van
zaken onnodig in te perken. Indien initiatiefnemers beschikken over
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die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
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‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe
bestemmingsplan de ‘vrije BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de
initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand
in hun ontwerpproces zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik
verzoek u de bestaande rekenregels niet te wijzigen.

110.3

In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve
van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter
een maximale hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de
praktische waarde van deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om
groente voor te zaaien en op te kweken voor definitieve planting
heeft stahoogte nodig en zon. Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren zijn, zeker in het licht van organische groei, niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van
je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel
woont. Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek te kiezen om de
kas op roodkavel te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van
beschutting of een bijenboet staat in de regel in de weide en niet
direct naast je woning. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te
laag. Bijen hebben beschutting nodig en stahoogte is noodzakelijk
om in de bijen te kunnen werken. Wij stellen dan ook voor om in
artikel 13.12.3 de hoogtelimiet voor bouwwerken ten behoeve van
stadslandbouw van 0,5 meter te verhogen naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het
roodkavel.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, lokalen voor buurtactiviteiten door verenigingen. Ook een voorziening in de zin van Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste ruimte. Als we daarvoor

110.4
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worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.
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geen ruimte reserveren en dit opnemen in het Bestemmingsplan,
dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over vijf jaar niet aanleggen.
Als er voor die voorzieningen geen plaats wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie, zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: reserveer in het bestemmingsplan ruimte voor voorzieningen
(sport, trapveldjes, markthal, buurt- cultuurhuis). Hanteer daarbij de
kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van Almere als uitgangspunt worden genomen.
Om organische groei als één van de fundamentele uitgangspunten
mogelijk te maken voor de realisatie van Oosterwold is het aanleggen van eigen afvalwaterzuivering op de kavel als noodzakelijke
consequentie geëist. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap nu aansturen op een aansluiting op een nieuwe
rioolinfrastructuur. Deze aanpassing vraagt nogal wat van de elke
bewoner. Nieuwe investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch)
verantwoordelijk is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Op
dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2
jaar de tijd om het, samen met de leveranciers, op te lossen, anders
moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment,
dat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De
periode nu is te kort geweest voor bewoners en leveranciers om alle
systemen optimaal te laten werken.
Zienswijze 111
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24 en 1.68. Het verschil tussen
bouwveld en roodkavel is niet helder. De toegevoegde waarde van
de term bouwveld is bovendien niet duidelijk. Wat betreft de breedte
van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek
deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen. Bovendien
geldt voor bestaande initiatieven die met hun huidige roodkavel voldoen aan de regels van het huidige bestemmingsplan, dat zij in de
knel komen bij het aanvragen van een wijziging vergunning.
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Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
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111.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De rekenmethode voor het
bepalen van het bruto vloeroppervlakte is aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. De Nederlandse norm voor het bepalen
van (onder andere) het bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) is zorgvuldig opgesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland. Verzoek om niet van de NEN2580 af te wijken en
hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Bovendien geldt hier
dat voor bestaande initiatieven met een hoog plafond, die met de
gebruikelijke rekenmethode hun woning hebben kunnen realiseren,
zoals bij ons het geval is, zij bij aanvraag van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning in de knel komen. Dit zou betekenen dat
zij geen aanpassingen in de vergunning meer kunnen realiseren,
omdat zij dan niet uitkomen met de kavelsamenstelling en het roodkavel.
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roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
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111.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de vorige versie van het
bestemmingsplan werden de doorwaadbare zones omschreven als
“openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers”. In deze herziening van het bestemmingsplan is wel een definitie van een ‘doorwaadbare zone’ opgenomen. In de definitie voor ‘doorwaadbare
zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder
van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de
doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van deze zones niet
ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers en fietsers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

111.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In de herziening van het bestemmingsplan moet het roodkavel met minimaal 2,5 meter breedte
aansluiten op verharding/infra. Door deze aanpassing komen bestaande initiatieven die nog niet aan deze regel voldoen in de knel
bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning. Deze aanpassing in het roodkavel is niet altijd mogelijk, doordat de indeling eerder anders is gemaakt en daar de bebouwing op
gebaseerd is. Bovendien is deze aanpassing niet nodig, omdat de
overige regels in het bestemmingsplan het mogelijk maken dat bijvoorbeeld paden vanaf de verharding naar het roodkavel mogelijk
zijn.
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minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
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In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap en toezegging dat op termijn de gewijzigde kavelindeling
verstuurd mag worden naar Gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze
gewijzigde kavelindeling naar gebiedsregie Oosterwold te sturen
o.b.v. de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning het
gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het
gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd
zijn, zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat
het plan wel aan de oude regels maar niet aan de nieuwe regels
voldoet. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

112.
112.1

Zienswijze 112
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Deze huidige omschrijving geeft voor de initiatiefnemers van Oosterwold te weinig houvast
om deze strook op passende, danwel gewenste, wijze vorm te geven. Voor zover er in andere documentatie meer over is beschreven,
mij echter niet bekend, wil ik hierbij een bijdrage leveren voor meer
detaillering. Voorwaarden die het zowel voor de kaveleigenaar als
de bezoeker e.e.a. duidelijk maken: 1. Er zijn meerdere benamingen
in omloop voor de strook van 2 meter aan de buitenrand van de kavel; hier staat nu: “buitenranden” terwijl er elders vaak over: “doorwaadbare zone” gesproken; graag een eenduidige benaming. Voor
het gemak maak ik hier verder gebruik van DWZ. 2. Aangezien de
DWZ voor iedere kavel geldt is dan de daadwerkelijke strook minimaal 4 meter breed. Voor betreffende inrichting zal dit in gezamenlijk overleg bepaald worden zolang deze vrij toegankelijk is voor bewoners en bezoekers. 3. In het bestemminsplan wordt gesproken
over “voetgangers en fietsers”. En zelfs elders over “langzaam verkeer”. Deze invulling van opties mbt ‘toegankelijkheid’ geeft veel
ruimte voor subjectieve interpretatie. Dat deze ruimte zich leent voor
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De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
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uiteenlopend bezoek en gebruik wil nog niet zeggen dat dit allemaal
welkom is. Deze strook is eigendom van twee perceeleigenaren en,
hoewel verplicht publiekelijk toegankelijk, bepalen zij samen hoe de
inrichting eruit gaat zien; er is geenszins sprake van een deel verharden tot een pad. Daarom behoren opties als ‘fietsen’ en ‘langzaam verkeer’ niet tot standaard gebruik. Wandelen met de fiets aan
de hand, of incidenteel een tractor tbv lokaal gebruik lijkt me geen
probleem, mits de inrichting dat toelaat. 4. Ten behoeve van duidelijk onderscheid tussen perceel (privé gebied) en DWZ moet goed
zichtbaar en herkenbaar aangegeven worden waar een DWZ begint
en eindigt; mogelijk dmv een uniform bordje. 5. Omwille van benodigde navigatie in de DWZ worden op kruisingen richtingsbordjes
geplaatst welke verwijzen naar de straatnaam waar de DWZ op uitkomt. 6. Regulier onderhoud van de DWZ valt onder de gedeelde
verantwoording van beide perceeleigenaren, waarbij voldoende
‘doorwaadbaarheid’ een voorwaarde is. 7. Toepassing van divers
‘groen’ in de DWZ gaat in samenspraak met de buur-perceeleigenaar. Hierbij wordt beplanten met struiken of bomen niet uitgesloten.
Ook als onderdeel van gewenste stadslandbouw. Bij deze het verzoek aan u om bovenstaande onderdelen van mijn zienswijze, geheel danwel gedeeltelijk, over te nemen in het gewijzigde bestemmingsplan.

113.
113.1

Zienswijze 113
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen

Reactie van de gemeente
Het bestemmingsplan biedt regels die waarborgen dat daadwerkelijk sprake is van een ontwikkeling conform de ambities van Oosterwold. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de regels te
handhaven als deze in de praktijk niet worden nageleefd.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter voor kassen en 2 meter voor dierenverblijven. Door
deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal
de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde is
10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende
kaveltypes. Aangezien deze bouwwerken alleen voor het uitoefenen
van stadslandbouw bedoeld zijn zou ik dit graag koppelen aan de
realisatie van stadslandbouw. Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van
de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen
samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits
buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Daarnaast ontbreekt het aan heldere visie waarom ook
voor de kleinere kavels verlangd wordt dat er een doorwaadbare
zone tussen de kavels gerealiseerd moet worden en wat hiervan het

Reactie van de gemeente

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
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aantoonbare voordeel is voor de doorwaadbaarheid van de buurt.
Het toestaan op de doorwaadbare zone van gemotoriseerd verkeer
zoals scooters en tractoren is zeer onwenselijk, met name voor de
kleinere kavels waar de doorwaadbare zone vlak langs het huis
loopt. Ook zijn de reeds gerealiseerd doorwaadbare zones vaak
voorzien van bruggetjes en loopplanken die niet berekend zijn op dit
type zwaarder verkeer.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote

Reactie van de gemeente

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
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ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente

Reactie van de gemeente
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
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en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,
anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.

114.
114.1

Zienswijze 114
In een bestemmingsplan worden diverse zaken geregeld om een
gebied te ontwikkelen en in te richten. Uiteraard moeten er regels
zijn voor veilig bouwen, bereikbaarheid en landschappelijke inrichting. Voor het gebied Oosterwold is het wel van belang dat de
initiatiefnemers de ruimte hebben om de gewenste organische ontwikkeling te realiseren. Daar horen geen beperkende maatregelen
bij waardoor er geen bijzonder huis of aparte kavelinrichting kan ontstaan. Een goede mix van basisregels en vrijheid in het bestemmingsplan lijkt mij wenselijk.

Reactie van de gemeente
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
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114.2

Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije
BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces
zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen
voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u de rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.

Reactie van de gemeente
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
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De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In de lijst termen zag ik ook
een BVO voor Bedrijfsvloeroppervlakte? In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in

Reactie van de gemeente
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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Reactie
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

Reactie van de gemeente

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en

Reactie van de gemeente
De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
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welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van
de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen
samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits
buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Bewoners moeten wel de keus hebben
om een eigen zuivering aan te leggen. Op dit moment hebben de
bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te
lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef
dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om
te slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan
de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige
nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn
ook te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.

Reactie van de gemeente
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Zienswijze 115
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Verder vind ik dat wij als bewoners te weinig inspraak krijgen in de
ontwikkeling van onze wijk. Hierbij overheerst het gevoel dat wij de
speel bal zijn van de diverse partijen, en niet serieus genomen worden. Partijen die voor het gevoel, dubbele agenda’s voeren en bepaalde normen strenger hanteren om dit kracht bij te zetten.

115.2

1.5 / 1.13 aan huis verbonden bedrijf/ bedrijfsmatige activiteiten aan
huis. Dit punt is verwijderd, hiervoor is punt 1.13 toegevoegd. Graag
zou ik zien dat een deel van de tekst uit punt 1.5 wordt opgenomen
in punt 1.13. Hierbij gaat het met name om het deel “dat is gericht
op het vervaardigen van producten en/of het leveren van producten
en/of diensten”.

115.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De definitie die wordt voorgesteld in het plan Chw bestemmingsplan Oosterwold doet geen
recht aan de gemeten oppervlakten en heeft verregaande financiële
consequenties voor bewoners. Bij buitenmaats meten vanaf 1,5 meter en dan elke 3 meter geeft een vertekend beeld van de oppervlakten. Een woning voorzien van een mooie grote hoge ingang of een
vide, krijgt in het bestemmingsplan te maken met een toevoeging
van m2 terwijl er geen vloer is. Het gevolg is dat voor het bestemmingsplan men te maken krijgt met een X m2 terwijl het leef oppervlak bij verkoop met Y m2 veel lager is. Ook wordt er in deze berekening geen rekening gehouden met de technische verbindingen,

Reactie van de gemeente
Oosterwold is een dynamisch gebied, waar geëxperimenteerd
wordt. Er is intensief contact tussen initiatiefnemers, bewoners, de
gebiedsorganisatie Oosterwold en de gemeente. Knelpunten en
wensen worden uitgewisseld en het kader voor de ontwikkeling van
Oosterwold wordt bijgesteld op nieuwe inzichten. Dit is een continu
proces. De 1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan
vormt hierin een belangrijke stap, waarmee -na het al eerder opgestelde wijzigingsplan- een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd.
De evaluatie van Oosterwold en de consultatie met de omgeving,
zoals verwoord in paragraaf 5.2 van de plantoelichting en ook de nu
ingekomen zienswijzen, worden daarin meegenomen. Er zijn keuzes gemaakt welke aanpassingen gewenst zijn, welke aanpassingen niet gewenst zijn en welke aanpassingen nog nader beoordeeld
en besproken moeten worden. Voor die laatste categorie komt deze
1e partiële herziening van het Chw bestemmingsplan te vroeg. Nadat over deze punten in de toekomst meer duidelijkheid komt, kan
het kader hier op worden aangepast. Bij de aanpassingen die met
de herziening worden doorgevoerd is het gedachtegoed van Oosterwold uitgangspunt geweest en deze wordt niet verlaten.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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bijvoorbeeld een dikkere vloer ivm geluid isolatie tussen de 2 woonlagen. Dit is een oneerlijke beoordeling, en mijn inziens een verkapte
regeling om de prijs op te drijven voor mensen. Plannen die niet
meer uitvoerbaar zijn door de nieuwe regeling, kunne mogelijk gemaakt worden door “roodkavel” bij te kopen. Een BVO bepaling dient
recht te doen aan het geheel en eerlijk te zijn voor de ontwikkelaar,
en niet een eigen verzonnen regeling om meer geld binnen te brengen en/of een regeling om het voor de ontwikkelaar zo moeilijk mogelijk te maken. BVO bepaling volgens richtlijn van de NEN 2580,
dus alleen over daadwerkelijke bruikbare vloer oppervlakten.

115.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Een zone openbaar en toegankelijk ook voor langzaam verkeer? Gemotoriseerd langzaam
verkeer op de 2 meter zones is niet wenselijk in het gebied. Wij willen geen gerace langs de kavel randen daar deze ook gebruikt worden door de kinderen uit de wijken om zich langs te verplaatsen. Het
aanleggen van fietspaden over deze doorwaadbare zone verhoogt
het percentage verharding tot ongewenste hoogte. Tevens past het
verharden van een strook over de doorwaadbare zone niet in de
toegekende maximale percentages verharding per kavel.

115.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.56. In de definitie omschrijving
staat niks over de maximale percentages die mogen worden toegepast per kavel. Dit word wel omschreven in de definitie stadslandbouw punt 1.71 en komt vervolgens nergens meer terug in de uitvoering. Graag de maximale toegestane percentages opnemen in
de uitvoeringsbeschrijving.
De verzoeker verwijst naar artikel 1.73. Supermarkten met een winkel oppervlakte van tenminste 500m2. Momenteel vestigen zich al 3
supermarkten zich in het gebied. Door hun grote kunnen zij relatief

115.6

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De regels van het bestemmingsplan moeten in samenhang worden
gelezen. Er is getracht een zo leesbaar mogelijk plan op te stellen.
Voor de leesbaarheid is naar aanleiding van deze zienswijze in de
digitale versie in artikel 1.71 bij ‘mini-camping’ een hyperlink opgenomen naar artikel 1.56.
In Oosterwold zijn inmiddels diverse initiatieven voor detailhandel in
levensmiddelen en grotere supermarkten ontwikkeld. In lijn met het
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goedkope producten aan de man brengen. Dit is een behoorlijke
steek onder water voor de diverse klein bedrijfjes die zich momenteel vestigen in Oosterwold. Zij zijn startend en kunnen niet op tegen
dit soort grote bedrijven en worden door de vestiging van meer supermarkten uit de markt gewerkt. Een limiet aan het aantal supermarkten zou wenselijk zijn, een maximum hiervoor is met de huidige
3 bereikt.

Reactie van de gemeente
detailhandelsbeleid wil de gemeente voorkomen dat de supermarkten in Oosterwold ten koste gaan van de voorzieningenstructuur in
de andere wijken van Almere. Met de herziening worden nieuwe supermarkten in de ontwikkelregels beperkt. Voor de definitie van supermarkten is aangesloten bij de definitie in de Detailhandelsvisie
Almere 2020. Er blijft ruimte voor kleinere initiatieven (tot 500 m2),
ook als deze betrekking hebben op levensmiddelen en dagelijkse
boodschappen. Grotere initiatieven zijn, binnen dit bestemmingsplan, alleen toegestaan op de specifiek aangewezen gronden. Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen om (buitenplans)
af te wijken van dit bestemmingsplan.

115.7

De verzoeker verwijst naar artikel 3.2.4. Voor bouwwerken ten behoeven van het hobbymatig houden van paarden gelden de volgende bepalingen: Punt f, de oppervlakte van een paardenbak bedraagt niet meer dan 800 m2, dan wel niet meer dan de bestaande
oppervlakten indien deze groter is. Waarom wordt hier niet over een
minimum maat en/of verhouding gesproken? Een verhouding tussen stadslandbouw en een paardenbak zou op zijn plaats zijn zoals
dit ook wordt gehanteerd tussen stadslandbouw en een mini-camping. Als extra zou ook hier het dieren welzijn moeten meetellen,
een paard hou je niet alleen in een stal met een rij bak.
De verzoeker verwijst naar artikel 5.2.1. Punt c binnen 5 meter uit
de voorzijde van de percelen mag niet worden gebouwd. Dit punt
behoeft verduidelijking omdat de voorzijde niet goed is omschreven.
Naar mijn inziens zou dit moeten zijn dat aan de zijde waar de kavel
weg begint, en de voordeur is gesitueerd, de eerst 5 meter niet mag
worden bebouwd. Dit is dus de helft van de kavel weg en de nuts
zone. Met andere woorden er mag pas worden gebouwd op de kavel
na vrij laten van de 5 meter weg en nuts zone. Punt d aan de achterzijde van percelen is bebouwing niet toegestaan binnen 7,5 meter
van de perceel grens. Dit kan niet zomaar bepaald en gezegd worden. Als de kavel een slechte locatie heeft kan het zomaar zijn dat
je met deze getallen niet uit komt omdat je ingesloten wordt door
ongunstige posities. Het zou dan zomaar kunnen zijn dat de positionering zo is dat je binnen deze zone moet kunnen bouwen om je
ideaal beeld van je tuin inrichting te kunnen behouden.
6.2.1 Bouwregels algemeen. (Gemengd 2) Zie omschrijving van
punt d bij 5.2.1

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
Het betreft een bestemming ‘Agrarisch’ die voorziet in een bestemmingsregeling voor een bestaande situatie zoals die al aanwezig
was ten tijde van de vaststelling van het Chw bestemmingsplan
Oosterwold in 2016. Als een ontwikkeling plaatsvindt volgens de
spelregels van Oosterwold treedt artikel 13 in werking en zijn de
regels van artikel 3 niet langer relevant. ‘Oosterwold’-initiatieven
die de afgelopen jaren zijn vergund, vallen onder artikel 4 en zij
kunnen daarnaast ook nog ontwikkelen conform de (nieuwe) eisen
van artikel 13.
De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
Het betreft de bestemming ‘Gemengd – 1’. Deze bestemming voorziet in een bestemmingsregeling voor de bestaande bebouwing
langs de Paradijsvogelweg en Prieelvogelweg. Deze regeling heeft
geen betrekking op de ontwikkelregels voor Oosterwold en voor de
indiener van de zienswijze. Als een ontwikkeling plaatsvindt volgens
de spelregels van Oosterwold treedt artikel 13 in werking en zijn de
regels van artikel 5 niet langer relevant.

115.8

115.9

De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
Het betreft de bestemming ‘Gemengd – 2’ die voorziet in een bestemmingsregeling voor de bestaande bebouwing langs de Paradijsvogelweg. Deze bebouwing was al aanwezig ten tijde van de
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115.10

De verzoeker verwijst naar artikel 6.2.2. Punt c afstand tot de voorzijde bedraagt minimaal 8 en maximaal 18 meter, dan wel de bestaande afstand. Waarom hier een grotere afstand tot de woning, dit
zou het zelfde moeten zijn als bij gemengd 1. Dus een minimale
afstand van 5 meter, de afstand van de weg met nuts tracé. Punt d
afstand tot zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 5 meter
bedragen. Waarom wordt hier wel een minimale afstand ingesteld
en bij Gemengd 1 niet. Verzoek tot schrappen van deze minimale
afstanden. Voor gemengd 2 of voor gemengd 1 en 2 de zelfde minimale grens aan te houden gesteld op een minimale afstand van 2
meter, de afstand van de doorwaadbare zone.
De verzoeker verwijst naar artikel 11.2. Punt d Het bestemmingsvlak
mag niet voor meer dan 20% bebouwd zijn. Dit dient te worden aangepast naar: 25%, overeenkomstig de regels gesteld in artikel 13.6
voor een standaard kavel, 7%, overeenkomstig de regels gesteld in
artikel 13.6 voor een landbouw kavel, 6%, overeenkomstig de regels
gesteld in artikel 13.6 voor een landschap kavel.

115.11

115.12

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Afwijken van het percentage roodkavel om een project mogelijk te maken klink mooi en kan
in sommige gevallen ook een goede oplossing zijn. Alleen geeft de
roodbank de nodige twijfels mee. Met name grote project ontwikkelaars speelt dit i de kaart om extra rood in te kopen om zo hun te
dure projecten te kunnen uitvoeren. Hierdoor vist de ontwikkelende
particulier achter het net. De roodbank zou een ontwikkeling moeten
zijn voor de particuliere ontwikkelaar en niet voor de CPO’s en project ontwikkelaars.

Reactie van de gemeente
vaststelling van het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016. Als
een ontwikkeling plaatsvindt volgens de spelregels van Oosterwold
treedt artikel 13 in werking en zijn de regels van artikel 5 niet langer
relevant.
De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
Het betreft de bestemming zoals die voorheen ook al gold, waarmee
een beheerregeling voor de bestaande situatie is opgenomen. Gemengd – 1 heeft betrekking op de bedrijfskavels aan weerszijden
van de Prieelvogelweg en Gemengd – 2 op de woon-werkkavels aan
de Paradijsvogelweg, waarbij voor beide gebieden verschil is gemaakt in de bouwmogelijkheden. Deze bestaande rechten zijn overgenomen in het Chw bestemmingsplan in 2016 en ook met de herziening worden deze niet gewijzigd. Het bestemmingsplan maakt de
ontwikkeling van Oosterwold mogelijk en sleutelt niet aan de bestaande bestemmingen.
De herziening heeft in dit artikel geen aanpassingen aangebracht.
In het voorgaande bestemmingsplan ‘Boswachterij Almeerderhout’
werd ruimte geboden aan een woongemeenschap in de vorm van
een woonbestemming (Ecudorp). Deze bestemming is overgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold in 2016. Deze regeling heeft geen betrekking op de ontwikkelregels van Oosterwold
en voor de indiener van de zienswijze. Op deze gronden is een
ontwikkeling mogelijk conform de bestemming ‘Woongebied’ of
een ontwikkeling conform de ontwikkelregels van Oosterwold in artikel 13.
De planregeling in artikel 11.3 omvat een vergunningplicht voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden, zoals het vellen of rooien
van houtgewassen of het ophogen van de bodem. Deze activiteiten
kunnen vergund worden als voldaan wordt aan de voorwaarden die
zijn opgenomen in artikel 11.3.2.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
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115.13

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. punt f. Het voorgeschreven
percentage water sluit aan op, bied doorgang aan, bestaande of
nieuw aan te leggen water van aansluitende kavel. Voor veel kavels
is het niet mogelijk of niet wenselijk om het water aan te sluiten op
de naast gelegen kavel. Voor veel initiatieven is een solitair water
de wens en niet een aan een schakeling van kleine slootjes die door
alle kavels heen slingeren. Een groot deel hiervan heeft te maken
met het gebruik van water uit eigen water werken. Men wil niet dat
medicijn resten van andere lozende kavels in jouw water terecht komen en uiteindelijk in jouw groente tuin.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.20. Projecten dienen te voldoen aan de gestelde geluidsnormen zoals genoemd in de beslisboom geluid en slagschaduw. In de beslisboom noemen jullie een
grenswaarde van 53 dB voor geluidsgevoelige terreinen en voor de
onderste 3 woonlagen. Maar volgens artikel 3.2 van het besluit geluidshinder klopt de gehanteerde norm niet. Dit artikel stelt voor geluidsgevoelige terreinen inderdaad een waarde van 53dB maar voor
de bebouwing hierop een grenswaarde van 58 dB. Dit geldt voor
buiten stedelijk gebied. Mocht in de toekomst blijken dat Oosterwold
toch binnen de grenzen van de stad gaat vallen dat wordt deze
grens nog hoger, namelijk 63 dB.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.24.2. Door te stellen dat er op
een minimale hoogte tov NAP moet worden aangehouden, wordt er
geen rekening gehouden met de verwachte bodem daling in de komende jaren. Hierdoor wordt de afstand tussen maaiveld en NAP
alleen maar groter, dus ook de aanvulling rond de woningen wordt
steeds groter. Dit levert indirect ook weer extra kosten voor een initiatief op. Ook de wegen krijgen een raar verloop omdat de huidige
wegen mee zakken met het huidige zakken van de bodem, daar
nieuwe wegen op een vastgestelde hoogte moeten liggen. Op deze
wijze wordt er een kustmatig heuvel landschap aangelegd.

115.14

115.15

Reactie van de gemeente
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden

Deze regels zijn bij de herziening niet gewijzigd. De aanpassingen
zijn met het wijzigingsplan doorgevoerd en ook het hogere waardenbesluit is eerder genomen. Met het hogere waardenbesluit heeft de
gemeente een maximale hogere waarde van 53 dB vastgesteld.

De regels omtrent peil en vloerpeil zijn toegevoegd bij de herziening
juist om in te spelen op toekomstige bodemdaling en risico’s van
wateroverlast. Op dit moment worden advies vloerpeilen afgegeven,
die in de praktijk niet opgevolgd hoeven worden. Ook wordt het gebied Oosterwold in het algemeen minder opgehoogd dan gebruikelijk is in stedelijk gebied. Om grote maatschappelijke gevolgen in de
toekomst te voorkomen, wordt nu een minimum aanleghoogte voor
wegen en bebouwing voorgeschreven. Of initiatiefnemers er dan
voor kiezen het gehele kavel op te hogen of dat de bebouwing en
wegen hoger komen te liggen dan de overige delen van de kavel,
staat hen vrij. Overigens wordt het adviesvloerpeil ook in de huidige
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115.16

De verzoeker verwijst naar artikel 16.1. Punt f Het beroep of activiteit
wordt door de bewoner uitgeoefend: er is maximaal 1 extra fte in
dienstverband toegestaan. Graag zou ik willen dat de 1 fte regel
wordt verwijderd uit dit deel. Bij bedrijven aan huis zijn er situaties
denkbaar waarbij er meer dan 1 fte werkzaam kunnen zijn. Deze
regel blokkeert de mogelijkheden van groei van een aan huis gebonden bedrijf naar een bedrijf met meerdere werknemers op een
nieuwe locatie.

115.17

De verzoeker verwijst naar artikel 18.1. Het bevoegd gezag kan het
plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van de bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: A en B
Ik ben van mening dat elke wijziging van het plan gedeeld en besproken dient te worden met de bewoners en initiatief nemers van
Oosterwold. Het bevoegd gezag mag pas wijzigen doorvoeren na
goedkeurende instemming van de bewoners en/of de vertegenwoordig van de bewoners.

116.
116.1

Zienswijze 116
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro's geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk

Reactie van de gemeente
situatie door veel initiatiefnemers al opgevolgd. Het is dus niet de
verwachting dat met deze regel ineens een heel ander beeld in Oosterwold zal ontstaan qua aanleghoogten.
De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.
De regeling voor beroep en bedrijf aan huis sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Naast de mogelijkheden voor een beroep of bedrijf aan huis, bestaan in Oosterwold
mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven.
Als gebruik wordt gemaakt van artikel 18.1 zal een wijzigingsplan
opgesteld worden. Dit wijzigingsplan volgt de wettelijk voorgeschreven procedure, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend en
beroep worden aangetekend. Het college van burgemeester en wethouders betrekt die reacties bij het besluit tot vaststelling van dat
wijzigingsplan. Zij mogen ook besluiten tot een wijziging zonder instemming van de bewoners en zullen dat besluit moeten motiveren.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
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is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,
anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er een aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.

117.
117.1

Zienswijze 117
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. 4. Dat het pad ook toegankelijk is voor onze mede gehandicapten / slecht lopende buren /
bezoekers en op zijn minst gevlakt gemaakt wordt met geen obstakels. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een
ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd
met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn
dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden, mits buren hierover overeenstemming berei-

Reactie van de gemeente
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
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ken. In andere delen van Nederland worden dit soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.

118.
118.1

Zienswijze 118
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot en
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan ook de hoeveelheid oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.
Ik stel voor da uw de eis van 8 x het grondoppervlak voor elke bouw
m2 te laten vallen. En vooral in te zetten voor: Bouwen door particulieren/pensioenfondsen/beleggers anders dan woningbouw verenigingen, drie grondprijzen te hanteren. Sociale huur en na 10 jaar
uitponden. Sociale huur en na 20 jaar uitponden. Sociale huur en na
30 jaar uitponden, daarop de grondprijs, en het aantal m2 grond
sterk te reduceren zodat we minimaal 30% sociale huur kunnen bouwen in Almere Oosterwold fase 1B, of elders wat onder Oosterwold
gaat liggen. Woningen/apt moeten dan wel minimaal 50 m2 worden
gebouwd.

119.
119.1

Zienswijze 119
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Als bouwveld
wordt een minimale breedte van 5 meter aangehouden om mogelijkheden te bieden voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken,
geen gebouwen zijnde. Echter wordt de bewoner erg beperkt in bijvoorbeeld het plaatsen van lantaarnpalen langs de kavelweg, brievenbussen, vogelpalen, vlaggenmasten en alle andere kleinere objecten die onder de definitie bouwwerken, geen gebouwen zijnde
vallen. Daarnaast is de min. breedte van 5 meter beperkend voor de
kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek: deze eis verkleinen naar de eerder geldende waarde van het
roodkavel, de minimale breedte van 3 meter.

Reactie van de gemeente

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
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119.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De Bruto Vloer
Oppervlak wordt bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, een methode om de inhoud van een
gebouw te bepalen, niet de oppervlakte. In de berekening wordt gebruikgemaakt van een referentiepunt 30 cm boven de kruin van de
weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de kruin van de weg
is vaak nog niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of
omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks erg belemmerend
in het proces van ontwikkelen en bouwen. Door wijziging van de
eerdere rekenmethode kan veelal minder BVO gerealiseerd dan
verwacht en zijn toekomstige plannen niet meer uitvoerbaar. Hoe
gaat dit worden opgelost voor eerder vergunde initiatieven? De omschreven definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele
mogelijke manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven
tijdens een vergunningstraject en deze vertragen, dat is voor niemand wenselijk. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit specifieke geval de NEN 2580. Verzoek: niet afwijken van
de NEN2580 en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan of de
eerder berekening handhaven.

119.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Dit is een nieuwe invulling
ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan. In het bestaande
plan wordt gesproken over publiek toegankelijke zones voor voetgangers en fietsers. In de herziening wordt de bestemming gewijzigd in langzaam verkeer, waaronder ook landbouwvoertuigen,
snorfietsen en bromfietsen en ruiters vallen. Met deze toevoeging
kunnen onveilige situaties ontstaan en komt ook het natuurlijke karakter, inclusief de natuur zelf onder druk te staan. Verzoek: de term
‘langzaam verkeer’ vervangen door ‘voetgangers’.

Reactie van de gemeente
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
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119.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. De definitie van peil geeft
normaliter de hoogte van de begane grondvloer van het gebouw
t.o.v. NAP. Een gelijkwaardige standaard voor elke woning. De kruin
van de weg kan per kavelweg verschillen en is aan verandering onderhevig. Verzoek: vloerpeil koppelen aan het gangbare NAP.

119.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.76. De wijziging lijkt de bermen
met onderliggende nutsvoorziening te bestemmen als parkeer gelegenheid. In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen worden aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik
van deze strook zodra en bijdraagt aan het groene karakter van
Oosterwold. Verzoek: de toevoeging wijzigen in “en eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen” zodat andere bestemmingen mogelijk blijven.

119.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, dit is omslachtig, kostbaar en
veelal onnodig. Zo zou gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door te geven aan team Oosterwold, tenzij het om een vergunningsplichtige wijziging gaat. Nieuwe ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend inzicht kunnen de exacte
percentages zoals gepresenteerd in het ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold
werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven
konden worden. Is een omgevingsvergunning bedoeld is voor het
vastleggen van een kavelindeling? Eerder werd dit vastgesteld in

Reactie van de gemeente
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
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het ontwikkelplan. Verzoek: Gebruik van de kavel dat afwijkt van de
gestelde normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en
is verboden om zonder vergunning te wijzigen. Een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag (X) keer zonder vergunning worden gewijzigd, met dien verstande dat de minimale en maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht worden
gehouden of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning indien
er uitruil van samenstellingen heeft plaatsgevonden.” In andere gevallen de kavelindeling vastleggen en wijzigen in het ontwikkelplan
als onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente
en de initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Hoewel een roodbank voor
een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn, kan dit ook
voor problemen zorgen. Het verrekenen van roodkavel met andere
kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een extreme situatie zou
een initiatief de roodkavel rechten van bijv. de complete archeologische plek op veld I elders in Oosterwold kunnen gebruiken en flats
van 5 lagen hoog of rijtjeswoningen kunnen realiseren zoals in ’t
Groene Wold. Niet wenselijk voor het open karakter van Oosterwold
en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee
hebben kunnen houden. Als gevolg hiervan kan uitzicht worden ontnomen, er kan meer overlast komen door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en
waarde vermindering van omliggend onroerend goed, waarvoor de
gemeente in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4 niet
noodzakelijk is. Verzoek: artikel 13.6.4 schrappen of per initiatief
een maximum instellen aan het extra roodkavel wat via de roodbank
verworven kan worden.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Bij dit plan zouden
landbouwvoertuigen erdoor moeten kunnen, wat de aanleg van een
pad met stuk groen praktisch onmogelijk maakt. Aangezien er nu
een pilot loopt in een deel van Oosterwold zou het goed zijn om wat
flexibiliteit in te bouwen in het bestemmingsplan. In lid b wordt geëist
dat alle buitenranden publiek toegankelijk zijn. In de praktijk is gebleken dat dit helemaal niet de gewenste doorwaadbaarheid oplevert. Zeker bij kleinere kavels ontstaat er “te veel” doorwaadbaarheid waardoor het niet meer toegankelijk is. Verzoek: een minimale
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Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
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doorwaadbaarheid van 1.50m eisen, minimaal één aansluitend wandelpad aan een buitenrand. Gebiedsregie zou kunnen faciliteren bij
het in vullen door de initiatiefnemers onderling. Hiermee kunnen
echte wandelpaden ontstaan, misschien zelfs wel fietspaden in
plaats van een grote hoeveelheid gras of onkruidstroken waar niemand loopt.

119.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Om deze reden
is het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren.

119.10

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Aansluiting van roodkavel op verharding/infra is minimaal 2,5m. Dit is verwarrend. Elders
wordt een minimale breedte van het roodkavel (daar wordt het
bouwvlak genoemd) van 5 meter geëist.

119.11

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders voor duizenden euro’s geinvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze aanpassing vraagt nogal
wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of deze taak door bewoners
moet worden vervuld, de infrastructuur rondom riolering wordt in de
rest van Nederland door de overheid of netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over
op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De
vraag is dan ook tot waar de bewoner verantwoordelijk is (erfgrens?)
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aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het is niet de bedoeling dat de doorwaadbare zone ook door landbouwverkeer wordt gebruikt. De herziening wordt bij vaststelling op
dit punt aangepast. Uitgangspunt in Oosterwold blijft wel dat initiatiefnemers allen bijdragen aan het realiseren en beheren van de publieke ruimte.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de
straat voor haar rekening neemt. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu
is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen
optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold.
Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de
aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt Als in het reeds
bebouwde gebied van fase 1a om wat voor reden dan ook riool moet
worden aangesloten, dan dient daarvoor in het bestemmingsplan
een voor bewoners aanvaardbare voorziening te worden getroffen
voor de door bewoners gedane investeringen als aansluiting verplicht wordt. Natuurlijk met aftrek vanwege bespaarde rioolrecht en
zuiveringsheffing en een omslag van het aandeel in aanleg van riool.
Het is niet billijk de kosten van rioolaanleg op bewoners met bestaande systemen te verhalen zonder te compenseren voor de
reeds gedane investeringen. Om rechtsonzekerheid te vermijden
dient dit in bestemmingsplan te worden opgenomen.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid d. Er wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw
buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk om
koude bakken (een lage kas) of een konijnenhok te realiseren. In
Oosterwold houdt men kippen, schapen, e.d. en deze dieren hebben
een hoger verblijf nodig dan een halve meter. Tevens worden er
kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel van
deze bouwwerken is het niet gewenst, of zelfs onpraktisch, dat deze
dichtbij woningen staan. Naast bovenstaande is deze regelgeving
beperkend om levensloop bestendig deel te nemen aan de stadslandbouw. Een gemiste kans. Heel wat Oosterwolders bouwen een
levensloopbestendige woning. Daarbij hoort ook de mogelijkheid
van passende voorzieningen. Moestuin bakken met een hoogte van
0,5m, zijn ontoereikend. Verzoek: de eis van max. 0.5m hoogte veranderen in 3,0 m, dit zal een positieve bijdrage leveren aan de stadslandbouw in het gebied. Het is tevens een manier om stadslandbouw te vermarkten.
De verzoeker verwijst naar artikel 22.2. Uit het bestemmingsplan is
te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar
niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen
indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de
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De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
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voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning,
zoals de bouw van een schuurtje vòòr de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde
bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto vloeroppervlakte), zal dat betekenen
dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een
roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude
regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is ongewenst,
dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden
afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels, ook als
die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek.
Verzoek: bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden, toetsen aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is. Niet alleen
voor mij, maar ook voor andere bestaande ontwikkelplannen dreigen de verworven rechten te worden beperkt. Indien initiatiefnemers
beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal
onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen voeren wordt hiermee
onmogelijk gemaakt. Verzoek: een overgangsregeling treffen die de
huidige initiatiefnemers die al een goedgekeurd ontwikkelplan hebben ingediend geen nadelen tegenover het huidige bestemmingsplan oplevert en voorzien in een compensatie voor planschade als
wij beperkter dan voorheen ons kavel kunnen gebruiken.

120.
120.1

Zienswijze 120
Ik vind het belangrijk dat de gemeente Almere, Team Oosterwold en
gebiedsregisseur zich minder bemoeien met het inhoudelijk ontwerpen van huizen en de regels hieromtrent, dat zij zich minder bemoeien met vormen en grootte van kavels maar dat zij zich veel
meer bezighouden om op een procesmatige wijze de idealen van
Oosterwold te realiseren.
Stel voor elke KWV of (deel) veld waar ongeveer 25 tot 30 huizen
geplaatst kunnen worden een gemeenschapscoach / procesbegeleider deze persoon begeleid de deelnemers binnen de KWV of op
het veld. Zodat op een gedragen wijze besluitvorming plaats vindt
en dat relaties worden behouden. Deze persoon wordt door de gemeente aangesteld en betaald.

120.2
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omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan stelt regels die een ontwikkeling in lijn met de gedachte van Oosterwold mogelijk maakt en waar
vergunningaanvragen aan worden getoetst.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan.
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121.
121.1

Reactie
Laat de mensen die op een (deel)veld hebben ingetekend samenkomen onder begeleiding van de gemeenschapscoach / procesbegeleider. Waarbij deze begeleider de mensen uitnodigt / uitdagend
om samen hun veld te ontwikkelen. Dit gaat dus verder dan een kavelweg, er moet dan gedacht worden aan samen alle kavels intekenen, samen de weg in tekenen, samen de sloten en waterberging
intekenen, samen invulling geven aan de doorwaadbare zone, samen ‘openbare’ faciliteiten realiseren, waarbij een x % hier aanbesteedt moet worden. Waarbij deze grond tegen een goedkoop tarief
bijv. 25 euro per m2 kan worden aangeschaft door het geheel. Je
kunt dan denken aan faciliteiten als picknick plaatsen, voetbal veld,
natuur tuin, plukbos, hangplek, skatebaan, vissteiger etc.
Laat de mensen die op een (deel)veld hebben ingetekend samenkomen onder begeleiding van de gemeenschapscoach / procesbegeleider. Waarbij deze begeleider de mensen uitnodigt / uitdagend
om samen hun veld te ontwikkelen op het gebied van water management, collectieve riolering, waardoor het veel efficiënter, goedkoper
en beter georganiseerd kan worden.
Pas als de mensen er samen uit zijn m.b.t. deze onderwerp kan er
gebouwd gaan worden. Hierdoor ontstaan er hele mooie kleine wijkjes / dorpjes, waarbij door de externe begeleiding de mensen echt
samen er iets moois van hebben gemaakt en de sociale cohesie
heel hoog is.
Zienswijze 121
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook
bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u
hebben gesloten voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, komen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode
waardoor er in de meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als

Reactie van de gemeente
De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
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Reactie
waar tijdens het afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren
van de initiële bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun
plannen toch te kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade
is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto
vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te
verwijzen naar een relevante website van een rijksoverheid, zoals
Rijkswaterstaat. https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bruto-vloeroppervlak/.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.

Reactie van de gemeente
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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Indien initiatiefnemers beschikken over ‘vrije BVO’ én een vide hoger dan 4,5 meter, zal onder het nieuwe bestemmingsplan de ‘vrije
BVO’ fors worden beperkt. Dit hadden de initiatiefnemers niet kunnen weten, ook degenen die thans vergaand in hun ontwerpproces
zijn niet. De mogelijkheid om hun wensen gefaseerd uit te kunnen
voeren wordt hiermee onmogelijk gemaakt. Ik verzoek u de rekenregels voor bestaande anterieure overeenkomsten te handhaven.

121.4

In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u

121.5

Reactie van de gemeente
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (4,5 meter
voor wonen, 7 meter voor andere functies). Als de bouwlaag hoger
is dan die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee
worden onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer
ruimte om (bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere
hoogte dan standaard.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
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de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

121.6

Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; Een herkenbaar pad waar bezoekers en bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). Dat er duidelijk is
aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging
door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold.
Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid.
Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
Oosterwold is een uniek project dat bescherming nodig heeft tegen
misbruik en oneigenlijk gebruik. a. Oosterwold is voor de Oosterwolders hetgeen betekent dat projectontwikkelaars MET EEN WINSTOOGPUNT geweerd moeten worden. Deze groepen lichten aantoonbaar de hand met het idee achter Oosterwold en verrijken zichzelf ten koste van ons leefklimaat. Ze trekken mensen aan die zich
niet achter het idee van Oosterwold kunnen of willen stellen. Zo
wordt er geadverteerd met “wel de lusten maar niet de lasten van

121.7

Reactie van de gemeente
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
353

Nr.

Reactie
Oosterwold”. Schande! Dat moet u tegengaan. b. Ook investeerders
moeten geweerd worden door een langdurig, EEUWIG DUREND,
antispeculatie kettingbeding op te nemen in koopakten. Winst op de
grond moet worden afgestaan ongeacht de reden van verkoop.
Schijnscheidingen en ander werk elders, prima, maar zonder de mogelijkheid af te romen is mijn dringend advies. Door vroegtijdige verkopen met woekerwinsten, drijven de prijzen van de woningen
hierop en worden onbetaalbaar (WOZ) voor bewoners en nieuwkomers die het gedachtengoed onderschrijven, krijgen geen kans
meer. Laat staan de sociale huursector. Dat anti speculatiebeding
zorgt dat de WOZ laag blijft. c. Eigenaren die de regels van Oosterwold na de koop niet (langer) nakomen moeten een navordering krijgen of een dwangsom opgelegd krijgen desnoods handhaving in fysieke vorm. Dit moet door kettingbedingen veilig worden gesteld. d.
Er dienen degelijke sobere (kleine) huurwoningen te worden gebouwd met lage huur ook zonder huursubsidie. De gemeente moet
daarin met woningbouwvereniging OF sociale investeerders zonder
winstoogmerk het voortouw nemen zodat er zonder winst gebouwd
gaat worden.

121.8

Doorwaadbare zones zijn de charme van Oosterwold en bevorderen
sociale samenhang. Het mag dus niet zo zijn dat eigenaren weigeren de verplichte doorwaadbaarheid uit te voeren. Wel moet er
ruimte zijn om de doorwaadbaarheid anders naar de geest van de
regels in te vullen. Daarop wordt nog gestudeerd door gemeente en
Platform (van NIET vertegenwoordigende bewoners). In het bestemmingsplan kunt u vast wel een voorziening treffen om dit aan te
pakken zodat het (meer) wettelijke/contractuele status ter handhaving/afdwinging krijgt. Bewoners moeten hier meer zeggenschap
over krijgen om tot algemene en individueel gebruik te komen.

121.9

Voedselproductie, agrarische uitstraling van Oosterwold Er wordt
nog op gestudeerd in hoeverre er sprake is van aantoonbare voedselproductie. Natuurlijk zijn wij meestal geen professionele boeren
die een hoge standaardproductie kunnen leveren. Maar een
“golf”grasveld met een enkel excuusboompje moet niet kunnen.
Daar zouden grazers of ander vee voor het vlees op moeten staan.

Reactie van de gemeente
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.
In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Deze regeling is met de herziening niet aangepast. Stadslandbouw
is een belangrijk principe binnen Oosterwold. Oosterwold is niet beoogd als een reguliere woonwijk, met woningen en ruime tuinen. De
(kleinschalige) agrarische functie met voedselproductie in de vorm
van stadslandbouw, gemengd met wonen is een ambitie die bij Oosterwold hoort en nagestreefd wordt. Het bestemmingsplan biedt dan
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Reactie
Of vijvers voor consumptievis. Als mensen kiezen om er alleen hobbymatig dieren op te houden zoals rijpaarden, past dat naar mijn
mening wel binnen Oosterwold maar moet een naheffing worden
gedaan op de verkleuring van de 50% agrarisch deel naar gewoon
woondeel. De prijs daarvan is de huidige kavelprijs vanaf datum melding of constatering door handhaving. Voor de oude gevallen indexering van aankoopprijs.
Mensen moeten zelf de keus hebben of ze aan het riool willen worden aangesloten. Afwijkingen van de norm moeten opzelfde wijze
worden gedoogd als bij de reguliere afvalwaterzuivering door waterschap zelf. Als in het reeds bebouwde gebied van fase 1a om wat
voor reden dan ook riool moet worden aangesloten, dan dient daarvoor in het bestemmingsplan een voor bewoners aanvaardbare
voorziening te worden getroffen voor de door bewoners gedane investeringen als aansluiting verplicht wordt. Natuurlijk met aftrek vanwege bespaarde rioolrecht en zuiveringsheffing en een omslag van
het aandeel in aanleg van riool.. Vanzelfsprekend kunt u het niet
maken de kosten van rioolaanleg nog eens op bewoners met bestaande systemen te verhalen zonder te compenseren voor de
reeds gedane investeringen. Om rechtsonzekerheid te vermijden
dient dit in bestemmingsplan te worden opgenomen
Tijdige en volledige kennisgeving van initiatieven aan bestaande bewoners, zeker waar het buren betreft. a. Ingediende en goedgekeurde initiatieven moeten met situatietekeningen en locatie gepubliceerd worden op maakoosterwold.nl b. Aangevraagde en verleende Omgevingsvergunningen moeten met naam, initiatiefnummer, locatie en situatietekening worden gepubliceerd en niet met
nummer van de aanvraag Omgevingsvergunning. Nu kan je heel
vaak niet zien waar en wat een initiatief is.
Ik vind dat u moet regelen dat de grond rechtstreeks van RijksVastgoedBedrijf aan kopers moet worden getransporteerd. Het is juridisch mogelijk om alle contractuele rechten van Almere daarin te
waarborgen. Nu wordt er dubbel betaald voor notaris en kadaster en
er zit een wekenlange vertraging in bij de verkoop omdat RVB eerst
moet tekenen. Het zijn standaardcontracten dus in de toekomst
moet u dat beter regelen. De verenigingen hebben de grond van de
weg vaak aangekocht en dat moet worden teruggekocht door kopers. Dat kost vaak meer dan die grond waard is. Mandeligheid had
dit kunnen voorkomen

Reactie van de gemeente
ook regels die waarborgen dat daadwerkelijk sprake is van stadslandbouw. De aangehaalde regels voorzien daarin en de andere genoemde functies binnen stadslandbouw dienen ten alle tijden ondergeschikt te zijn aan de hoofdfunctie van de stadslandbouw: agrarische voedselproductie. De regel is overigens helder geformuleerd,
zodat van rechtsonzekerheid of willekeur geen sprake is.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Deze reactie heeft geen betrekking op de herziening.

Deze reactie heeft geen betrekking op de herziening.
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Reactie
Mensen wachten onnodig lang, soms jaren op (bouw-)aansluitingen.
Gebiedsregie is om te faciliteren maar doet niets om individuele initiatiefnemers te helpen hierin. Ik vind dat dit een verplichting in het
bestemmingsplan moet worden om de nutsbedrijven net zo snel te
laten werken als in overige gebieden van Almere (en of Nederland).
Aanvankelijk was de grondprijs heel laag dus spreekt het vanzelf dat
bewoners dat moeten regelen. De pioniers hebben geregeld dat er
al aansluitingen kwamen. Dat was in het begin nog onzeker. Maar
door succes van Oosterwold, financiële crisis 2008, opleving sinds
2015 in de bouw kunnen de nutsen het niet meer aan in Almere. De
overheid kan ervoor zorgen dat er andere partijen aan het werk kunnen worden gesteld en dat monopolie posities tijdelijk worden vrijgegeven tot achterstanden zijn weggewerkt. Regel dit in bestemmingsplan of zet dit in resultaatsverplichting gemeentelijke overheid/bestuursorganisatie en gebiedsregie.
Het onderstaande zie ik graag in bestemmingsplan of uitvoeringsregelingen opgenomen. a. Een nauwkeurige openbare taakomschrijving van rechten, bevoegdheden en plichten is geen overbodige
luxe. b. Meer tijdige en volledige informatie aan bewoners en initiatiefnemers over plannen c. Eerdere en vaker raadpleging van alle
bewoners en initiatiefnemers voordat er voldongen feiten zijn. d.
Meer deelname mogelijkheden van bewoners bij ontwikkeling. e.
Conflictbemiddeling en scheidsrechterschap
Niet alleen voor mij maar ook voor andere bestaande ontwikkelplannen dreigen de verworven rechten te worden beperkt. Afgezien van
dit gegeven toont de overheid zich hier weer onbetrouwbaar. Tijdens
de ontwikkelingsfase verander(d)en voortdurend de regels, iets
waar nu in een goed bestemmingsplan een eind aan moet worden
gemaakt. Verzoek een overgangsregeling te treffen die de huidige
initiatiefnemers die al een goedgekeurd ontwikkelplan hebben ingediend geen nadelen tegenover het huidige bestemmingsplan oplevert en voorzie in een compensatie voor planschade als wij beperkter dan voorheen ons kavel kunnen gebruiken.

Zienswijze 122
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder, waarbij het bouwveld naar
mijn idee niets toegevoegd aan het bestemmingsplan en verwijderd
kan worden. Als met bouwveld de footprint van het gebouw wordt

Reactie van de gemeente
Deze reactie heeft geen betrekking op de herziening.

Genoemde zaken hebben geen betrekking op regels van het bestemmingsplan.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Beide begrippen waren al opgenomen in het Chw bestemmingsplan
uit 2016. De herziening heeft een nadere verduidelijking aangebracht wanneer sprake is van een aaneengesloten bouwveld. De
begrippen duiden hetzelfde gebied aan en zouden samengevoegd
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bedoeld kan ik me daar wel een voorstelling bij maken, maar daar
stelt het bestemmingsplan geen eisen aan. Wat betreft de breedte
van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek
deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen.

122.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.37. De omschreven
definitie ‘bruto vloeroppervlak’ is niet volledig en is op vele mogelijke
manieren te interpreteren. Dit is kan veel discussie geven tijdens
een vergunningstraject en deze vertragen wat voor niemand wenselijk is. De Nederlandse normen zijn zorgvuldig samengesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland; in dit
specifieke geval de NEN 2580. Verzoek om niet van deze NEN2580
af te wijken en hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan.

Reactie van de gemeente
kunnen worden. Omdat roodkavel op veel plaatsen gebruikt wordt,
en bouwveld met name van belang is bij de kavelindeling en bouwmogelijkheden, is gekozen voor twee aparte begrippen. Met de term
bouwveld worden nadere regels gesteld aan de roodkavel.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
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De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de definitie voor ‘doorwaadbare zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn
voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en
landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijd is momenteel 99% van deze
zones niet ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

Reactie van de gemeente
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.

122.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.65. Buiten dat de hoogte van de
kruin van de weg tijdens het vergunnings- en bouwproces nog niet
altijd bekend is en het benodigde peil dan niet tijdig kan worden vastgesteld, zouden bewoners hier vrij in moeten zijn om zelf het peil te
bepalen. Dat de gemeente een advies geeft t.o.v. NAP is zeker wenselijk, echter een verplichting moet het niet zijn. De definitie kan overigens strijdig zijn met hetgeen vermeld in artikel 13.24.2 Wateroverlast, lid b.

122.5

De verzoeker verwijst naar artikelen 13.4.1 en 13.4.2. Deze artikelen
maken het mogelijk om op termijn in de reservering voor de Stichtse
lijn bebouwing te realiseren, wat afwijkend is van het bestemmingsplan 2016. Voor de bewoners/eigenaars van onroerend goed van
een kavel aangrenzend aan de reservering voor Stichtse lijn kan dit
grote gevolgen hebben voor hun uitzicht, woongenot, verkeersafwikkeling en waarde van onroerend goed waarvoor de gemeente aansprakelijk is. Verzoek deze artikelen zo te formuleren dat er geen
bebouwing kan plaatsvinden in deze reservering.

De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
De reservering voor openbaar vervoer is in het plan opgenomen om
de aanleg van een HOV verbinding mogelijk te maken. Deze reservering geldt nog altijd, maar inmiddels is gebleken dat de gronden
mogelijk niet (volledig) nodig blijken te zijn. In de herziening is
daarom gekozen om een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen,
waarmee het college van burgemeester en wethouders ook op deze
gronden ontwikkeling in de lijn van Oosterwold mogelijk kunnen maken. De zone is, anders dan de Eemvallei, immers geen landschappelijke zone waarbinnen bebouwing ongewenst is. Bebouwing was
enkel tegengegaan om de ontwikkeling van openbaar vervoer niet
te belemmeren. Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe
planologisch regime nadeliger is ten opzichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat voor een omwonende
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122.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. Met dit artikel zal er bij elke
wijziging in de kavelindeling een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, wat nogal omslachtig en kostbaar is. In basis vraag ik me sterk af of een omgevingsvergunning
wel bedoeld is voor het vastleggen van een kavelindeling, dit deden
we tot nu toe ook altijd in het ontwikkelplan. Naar mijn idee moet we
de kavelindeling niet vastleggen in een omgevingsvergunning en wil
dan ook voorstellen om dit te wijzigen in het ontwikkelingsplan onderdeel van de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Het verrekenen van roodkavel met andere kavels in het plangebied kan grote gevolgen hebben voor de bebouwingsdichtheid van delen in Oosterwold. In een
extreme situatie die niet ondenkbaar is, zou een initiatief de roodkavel rechten van de complete archeologische plek op veld I elders in
Oosterwold kunnen gebruiken en flats van 5 lagen hoog of rijtjes
woningen net zoals in ’t Groene Wold kunnen realiseren. Dit is niet
wenselijk voor het open karakter van Oosterwold en iets waar huidige bewoners van Oosterwold geen rekening mee hebben kunnen
houden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat uitzicht wordt ontnomen, er meer overlast is door hogere bevolkingsdichtheid, slechtere
verkeersafwikkeling, minder doorwaadbare zones en waardevermindering van omliggende onroerend goed, waarvoor de gemeente
in dit geval aansprakelijk is. Artikel 13.6.3. geeft al voldoende gelegenheid om uit te ruilen, waarbij mi artikel 13.6.4. moet komen te
vervallen.

122.7

122.8

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In lid f wordt aangeven dat
water aansluit en doorgang bied aan water in aansluitende kavels.
Graag hieraan toevoegen dat het ‘open’ water dan ook een bepaalde diepte heeft; bijvoorbeeld 1 meter onder het gemiddeld

Reactie van de gemeente
daardoor schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, optreedt. Voor het bepalen of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe groot de omvang van
deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte
procedure. Indien indiener meent in aanmerking te komen voor planschade kan tot 5 jaar na het onherroepelijk worden van de herziening, hiertoe een verzoek worden ingediend bij het gemeentebestuur.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. De oppervlakte van water wordt gemeten 1 meter onder
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Reactie
grondwaterniveau. Dit voorkomt stilstaand water en voorkomt overlast. Tussen dit ‘open water’ kan men natuurlijk ook met een zinker
werken, waardoor de overige percentages ook nog behaald kunnen
worden op een kavel.
De verzoeker verwijst naar artikelen 16.1 en 16.1.1. Het ontgaat mij
aan de redenatie dat een bedrijf of beroep aan huis tot 33% bvo
geen hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling kan hebben en tot 50% bvo wel. Daarnaast kan een bedrijf tot 33% bvo vele
malen groter zijn op het ene kavel dan een bedrijf tot 50% bvo op
het andere kavel. Het lijkt me goed om lid a en b van 16.1.1. toe te
voegen aan 16.1.

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg
van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen. Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat
er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals speeltuinen,

Reactie van de gemeente
maaiveld. Dit is bepaald in artikel 2.6. Daarmee telt een ondiepe watergang niet als water in het bestemmingsplan en deze regel stimuleert watergangen van voldoende diepte aan te leggen.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
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voetbalveld, park, sporthal, etc. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen.

123.
123.1

Zienswijze 123
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

124.
124.1

Zienswijze 124
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Mijn inziens geeft dit onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor bijgebouwen, zoals een kas of schuur is het niet noodzakelijk om een minimum breedte te hebben van 5m. Bij de beoordeling van eerdere ontwikkelplannen en omgevingsvergunningen werd een minimum
breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een
vergunning aan zouden vragen voor een bijgebouw dan wordt deze
mogelijk afgewezen door deze wijziging. Graag zie ik dat deze eis

Reactie van de gemeente
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
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komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook “overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve van stadslandbouw”.

124.2

De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.65. De definitie van
het peil zoals deze nu is geformuleerd is geen constante. Vaak is
deze van tevoren onbekend. Kavelwegen verschillen in hoogte
(soms zelfs binnen dezelfde kavelweg) en de grond zakt. De nieuwe
berekening kan gunstig zijn voor initiatieven met een zadeldak
waarin een verdieping is gerealiseerd, echter beperkend voor initiatieven waarin geen extra verdieping wordt gerealiseerd. Ter illustratie: bij de nieuwe definities van het peil en BVO zou de bovenste
20cm van onze woning als BVO gezien worden. Het moge duidelijk
zijn dat dit geen extra vloeroppervlakte oplevert. Ook zorgt de
nieuwe definitie voor een oneerlijke berekening van BVO indien er
op een terp gebouwd wordt. Dit is in Oosterwold vaak het geval gezien het advies dat wordt gegeven voor hoogte van het vloerpeil. De
nieuwe berekening levert planschade op voor diverse initiatieven.
Graag zie ik dat de landelijke regels aangehouden worden (NEN
2580).

124.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Deze definitie kan wat meer
verduidelijkt worden door “en” te vervangen door “en/of”. Niet alle
genoemde opties zullen gerealiseerd worden in elke doorwaadbare
zone. Zie verder bij “13.7b”.

Reactie van de gemeente
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie verplicht niet tot aanleg van alle genoemde functies. De
zone biedt ruimte aan die functies en andere daarmee vergelijkbare
voorzieningen van openbaar nut. Het is dan ook niet nodig om ‘en’
te wijzigen in ‘en/of’.
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124.4

Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 1.56. Mini-camping. Voor liefhebbers van winterkamperen zou het fijn zijn als er een uitzondering
hiervoor gemaakt of aangevraagd kan worden. Bijvoorbeeld door
maanden “te ruilen”.

124.5

De verzoeker verwijst naar artikel 1.76. De wijziging lijkt te impliceren dat (bovengrondse) nutsvoorzieningen onder verharding/infra
komen te vallen. In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik
van deze strook zodra nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan
het groene karakter van Oosterwold. Graag zie ik de toevoeging gewijzigd in “en eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen” zodat
andere bestemmingen mogelijk blijven.

124.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. De toevoeging “het is verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” is niet duidelijk genoeg. Nieuwe
ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend
inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het
ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort mijn inziens bij
de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging een
vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er zou
voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door te
geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningsplichtige
wijziging gaat).Graag zie ik de volgende wijziging en toevoeging, of
iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel dat afwijkt van de gestelde
normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en is verbo-

Reactie van de gemeente
Een mini-camping is mogelijk als nevenfunctie bij stadslandbouw.
Het betreft voorzieningen die buiten de roodkavel aangebracht worden en om die reden stelt de gemeente hier strikte voorwaarden
aan, waarbij de kampeermiddelen ook niet het gehele jaar door aanwezig mogen zijn. Een eenduidige periode is daarbij eenvoudiger te
handhaven dan dat elke initiatiefnemer een eigen periode kiest. Gekozen is voor de gebruikelijke kampeerperiode, van 15 maart tot 1
november. Gedurende deze periode zijn ook de meeste activiteiten
in het gebied met stadslandbouw en de grond is in het algemeen
droger, waardoor deze beter begaanbaar is voor de kampeerfunctie.
Een jaarrond recreatiebedrijf met nachtverblijf (waaronder een camping) is ook mogelijk binnen Oosterwold, maar dan dienen de voorzieningen op de roodkavel gesitueerd te worden.
De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
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124.7

124.8

Reactie
den om zonder vergunning te wijzigen.”. “Een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling mag X keer zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat de minimale en
maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht worden genomen
of zoals opgenomen in de omgevingsvergunning indien er uitruil van
samenstellingen heeft plaatsgevonden.”
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorzie ik een aantal
problemen. a) Roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in andere delen van
Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening” van delen
van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene karakter van het
gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen
initiatieven. b) Roodkavel zou opgekocht kunnen worden door een
enkele partij waardoor er geen mogelijkheden meer zijn voor andere
initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote “versteende” gebieden
binnen Oosterwold ontstaan. Ik zou graag zien dat er per initiatief
een maximum wordt gesteld aan extra roodkavel wat via de roodbank verworven kan worden.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Deels is dat gewenst, immers kunnen buren deze ruimte gezamenlijk inrichten zoals zij dat als prettig ervaren. Er is echter discussie over breedte van
paden, beplanting, en of er überhaupt langs elke rand een doorwaadbare zone nodig is. Aangezien er nu een pilot loopt in een deel
van Oosterwold zou het mijn inziens goedzijn om flexibiliteit in te
bouwen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door een uitzondering op te nemen waarin staat dat er in overleg met aangrenzende
initiatieven afgeweken kan worden van de inrichting van de doorwaadbare zone. Indien aangrenzende initiatieven er onderling niet
uit komen zou er altijd nog op een minimale eis voor doorwaadbare
zone teruggevallen kunnen worden, zoals een voetpad.

Reactie van de gemeente

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het is niet de bedoeling dat de doorwaadbare zone ook door landbouwverkeer wordt gebruikt. De herziening wordt bij vaststelling op
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124.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Mijn inziens is
het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren.

124.10

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Aansluiting van roodkavel op verharding/infra is minimaal 2,5m. (lid i) Dit is verwarrend.
Elders wordt een minimale breedte van het roodkavel (daar wordt
het bouwveld genoemd) van 5 meter geëist.

124.11

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7.1. Afwijken ten behoeve van
helofytenfilter. Graag zie ik dat deze wijziging doorgevoerd wordt.

124.12

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk
om koude bakken (een lage kas) of een konijnenhok te realiseren.
In Oosterwold houdt men kippen, schapen, e.d. en deze dieren hebben een hoger verblijf nodig dan een halve meter. Tevens worden
er kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel
van deze bouwwerken is het niet gewenst, of zelfs onpraktisch, dat
deze dichtbij woningen staan. Graag zie ik dat de eis van 0.5m
hoogte veranderd wordt in, bijvoorbeeld, 2,5 of 3 meter.

124.13

De verzoeker verwijst naar artikel 16.1 lid a. Een reductie van 50%
naar 33% van het vloeroppervlak kan negatieve gevolgen hebben
voor bestaande initiatieven. Een overgangsregeling is bij deze ingrijpende verandering belangrijk. Zie “overgangsregeling”.

Reactie van de gemeente
dit punt aangepast. Uitgangspunt in Oosterwold blijft wel dat initiatiefnemers allen bijdragen aan het realiseren en beheren van de publieke ruimte.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
De wijziging is opgenomen in het ontwerp van de herziening en is
bij vaststelling niet gewijzigd. Daarmee wordt de wijziging doorgevoerd.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
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124.14

De verzoeker verwijst naar artikel 16.1 lid e. Catering levert mijn inziens een positieve bijdrage aan het gebied. Het is tevens een manier om stadslandbouw te vermarkten. Graag zie ik dat “catering”
verwijderd wordt van de lijst.

124.15

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

125.
125.1

Zienswijze 125
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De nieuwe berekening van
de meters BVO wijkt volledig af van hetgeen gebruikelijk is bij ontwikkelend en bouwend Nederland. Mijn verzoek is om niet vanNEN2580 af te wijken.

Reactie van de gemeente
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Het uitsluiten van catering als beroep aan huis was reeds in het Chw
bestemmingsplan Oosterwold uit 2016 opgenomen. De herziening
is op dit punt niet gewijzigd. De regeling sluit aan op de regeling
zoals die in de gemeente Almere gebruikelijk is. Overigens is vestiging van een horecabedrijf binnen Oosterwold zeker mogelijk. Dit is
opgenomen als commerciële voorziening. Alleen past dit niet binnen
de regeling van beroep aan huis.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
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125.2

De verzoeker verwijst naar artikel 16.1. De motivatie om bedrijf en
beroep aan huis te beperken tot 33% meters BVO ontgaat mij. Om
hinder voor het woonmilieu en verkeersafwikkeling te beperken is
een verlaging van BVO meters naar mijn mening niet het juiste instrument.

125.3

Zodra een stip wordt gezet gaat een initiatiefnemer aan de slag met
planvorming en worden adviseurs, architect etc. ingeschakeld. Uitgangspunt daarbij is het bestemmingsplan 2016. Thans ligt sinds 2
juli 2021 een nieuw bestemmingsplan ter inzage waarbij plotseling
een aantal elementaire regels worden gewijzigd. Graag een overgangsregeling waarbij de rechten van initiatiefnemers met een reeds
anterieure overeenkomst voldoende worden gewaarborgd.

126.

Zienswijze 126

Reactie van de gemeente
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening is de regeling voor beroep en bedrijf aan huis in
Oosterwold in overeenstemming gebracht met de regeling zoals die
ook elders in Almere wordt toegepast. Het is correct dat de oppervlakte in absolute zin kan variëren, afhankelijk van de grootte van
de woning. De regeling maakt een onderscheid gemaakt in activiteiten waarbij duidelijk in hoofdzaak de woonfunctie behouden blijft (tot
33% van de oppervlakte) en activiteiten die meer gelijkwaardig zijn
aan de woonfunctie (tot 50% van de oppervlakte). Alleen bij die laatste categorie acht de gemeente een nadere afweging omtrent de
aanvaardbaarheid noodzakelijk en dit is dan ook geregeld in 16.1.1.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
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Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. Het bevreemd mij dat een
bouwveld 5 m. breed moet zijn. Dit zorgt ervoor dat een pad tussen
woning en bijgebouwen ook 5 m. breed moet zijn. Hierdoor is er
minder reëel BVO beschikbaar (omdat er verhoudingsgewijs meer
kaveloppervlak voor het roodkavel en daarmee BVO nodig is). Voorbeeld: een kas van 3 m breed behoeft geen 5 m. breed bouwveld,
en ook het pad van de woning naar de kas hoeft geen 5 m. breed te
zijn.

126.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De voorgestelde meetwijze
wijkt af van de landelijk gehanteerde NEN normering. Gevolg is dat
er meer BVO berekend wordt dan er daadwerkelijk gerealiseerd
wordt. Resultaat is dat er t.o.v. het grondstuk (kaveloppervlakte
en/of roodkavel) minder nuttig vloeroppervlak overblijft, dan wel er
grotere grondstukken nodig zijn om eenzelfde nuttig vloeroppervlak
(BVO) te kunnen realiseren. Ander resultaat is dat bij bestaande
bouw een aanpassing niet meer mogelijk is, omdat de BVO dan ineens niet meer passend zou zijn t.o.v. de bestaande (rood)kaveloppervlakte. De meting op 4,5 m. hoogte zorgt voor onbedoeld extra
vloeroppervlak indien er een loft, of andere open ruimte gerealiseerd
is. Dit kan niet de bedoeling van dit artikel zijn. Op zijn minst zou
hiervoor een (oneindig) overgangsartikel van toepassing dienen te
zijn voor reeds gerealiseerde bouwwerken.

Reactie van de gemeente
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
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126.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. De zone zou niet voor langzaam verkeer toegankelijk moeten zijn, omdat met de definitie van
langzaam verkeer ook tractoren en landbouwvoertuigen e.d. bedoeld worden. Het zou goed zijn om dergelijke voertuigen uit te sluiten dan wel dit artikel niet te wijzigen.

126.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. Ad f. de maximale hoogte
wordt gesteld op 0,5 m. voor bouwwerken t.b.v. stadslandbouw.
Graag zie ik dat hier een kas (voor definitie zie 1.49) neergezet zou
mogen worden, eventueel met bepaalde maximale afmetingen (bij
voorbeeld 5 x 5 m vloeroppervlak voor kavels tot 1500 m2, of 5 x 10
m voor kavels boven de 1500 m2; en een bepaalde maximale hoogte
van bij voorbeeld 3 m. nokhoogte).

127.
127.1

Zienswijze 127
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het

Reactie van de gemeente
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
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open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen

Reactie van de gemeente
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
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naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en

Reactie van de gemeente

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
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bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van
de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen
samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits
buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.

128.
128.1

Zienswijze 128
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder. De toegevoegde waarde
van de term bouwveld is bovendien niet duidelijk. Wat betreft de
breedte van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de
kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen. Bovendien geldt voor bestaande initiatieven die met hun huidige roodkavel voldoen aan de regels van het huidige bestemmingsplan, dat
zij in de knel komen bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning.

Reactie van de gemeente
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
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128.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De rekenmethode voor het
bepalen van het bruto vloeroppervlakte is aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. De Nederlandse norm voor het bepalen
van (onder andere) het bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) is zorgvuldig opgesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland. Verzoek om niet van de NEN2580 af te wijken en
hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Bovendien geldt hier
dat voor bestaande initiatieven met een hoog plafond, die met de
gebruikelijke rekenmethode hun woning hebben kunnen realiseren,
zoals bij ons het geval is, zij bij aanvraag van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning in de knel komen. Dit zou betekenen dat
zij geen aanpassingen in de vergunning meer kunnen realiseren,
omdat zij dan niet uitkomen met de kavelsamenstelling en het roodkavel.

128.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de vorige versie van het
bestemmingsplan werden de doorwaadbare zones omschreven als
“openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers”. In deze herziening van het bestemmingsplan is wel een definitie van een ‘doorwaadbare zone’ opgenomen. In de definitie voor ‘doorwaadbare
zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder
van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de

Reactie van de gemeente
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
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doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van deze zones niet
ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers en fietsers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

128.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In de herziening van het bestemmingsplan moet het roodkavel met minimaal 2,5 meter breedte
aansluiten op verharding/infra. Door deze aanpassing komen bestaande initiatieven die nog niet aan deze regel voldoen in de knel
bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning. Deze aanpassing in het roodkavel is niet altijd mogelijk, doordat de indeling eerder anders is gemaakt en daar de bebouwing op
gebaseerd is. Bovendien is deze aanpassing niet nodig, omdat de
overige regels in het bestemmingsplan het mogelijk maken dat bijvoorbeeld paden vanaf de verharding naar het roodkavel mogelijk
zijn.

128.5

In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap en toezegging dat op termijn de gewijzigde kavelindeling
verstuurd mag worden naar Gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht en praktijkervaring al voor een klein deel gewijzigd. We zijn voornemens om deze gewijzigde kavelindeling eind dit
jaar naar gebiedsregie Oosterwold te sturen o.b.v. de regels uit het
bestemmingsplan van 2016. Als dit niet meer mag lopen we tegen
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toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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de nieuwe regels van een minimaal 5 meter breed bouwveld, een
roodkavel dat aansluit op infra, een andere rekenmethode voor het
bruto vloeroppervlakte en water dat aansluit op en doorgang biedt
aan water van aansluitende kavels aan. Dit is nu namelijk niet overal
het geval. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van
een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje voor de
voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe
regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels
veranderd zijn (zie de genoemde punten hierboven voor een aantal
voorbeelden), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging van
een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing,
omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de nieuwe
regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek
zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt
getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst,
dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden
afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels, ook als
die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek.
Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of
aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het
ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.

129.
129.1

Zienswijze 129
De verzoeker is met twee projecten (372 en circa 250 woningen) in
Oosterwold actief en richt de zienswijze op het verduidelijken en verhelderen van de planregels.
In artikel 1, lid 1.50 en 1.16 van de planregels zijn de definities 'kavel’
en ‘perceel’ omschreven. Een kavel is nu omschreven als: ‘het perceel waarop het geheel van de ontwikkelregels van toepassing is’.
Een perceel is als voIgt omschreven: 'een aaneengesloten terrein
dat zowel kadastraal als optisch samenhangt’. Wanneer deze definities in samenhang met elkaar worden gelezen ontstaat er onduidelijkheid. Nieuw ontstane kadastrale percelen, bijvoorbeeld door
kadastrale splitsing, zouden in de huidige definities als afzonderlijke
kavels worden aangemerkt, terwijl een kavel ook uit meerdere percelen zou kunnen bestaan. Uit de huidige definitie omschrijvingen
blijkt dus onvoldoende wanneer een perceel als een kavel meet worden aangemerkt.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de
Afdeling) heeft in de uitspraak van 31 mei 2017 al een uiteenzetting

129.2
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Voor kennisgeving aangenomen.

De herziening heeft op dit punt geen aanpassingen doorgevoerd.
Beide begrippen zijn afdoende helder gedefinieerd. Ook de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de aangehaalde uitspraak op het Chw bestemmingsplan Oosterwold uit 2016
geoordeeld dat beide begrippen voldoende duidelijk zijn omschreven. Een kavel kan uit meer kadastrale percelen bestaan wanneer
deze kadastraal en optisch met elkaar samenhangen. In de planregels staat niet dat een kavel uit slechts één kadastraal perceel kan
bestaan. De begrippen staan het splitsen van kadastrale percelen
na een omgevingsvergunning niet in de weg. De gesplitste kadastrale percelen blijven één kavel vormen.
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moeten geven over deze onduidelijkheid van het moederplan
(ECLI:NL:RVS:2017:1447, r.o. 6.2). De Afdeling heeft bij die reactie
een redelijk uitleg van de planregels moeten toepassen. Deze redelijke uitleg is mede tot stand gekomen doordat in de planregels niet
is uitgesloten dat een kavel uit slechts een kadastraal perceel kan
bestaan. Ook artikel 13, lid 13.7 sub c, van de planregels staat een
kadastrale splitsing niet in weg. In zoverre staan de planregels er
niet in de weg dat een kavel uit slechts een kadastraal perceel kan
bestaan.
Een kavel zal in de praktijk dus vaak uit meerdere (kadastrale) percelen bestaan. Het is daarom wenselijk om de definities ‘kavel’ en
‘perceel’ in lijn met de uitspraak van de Afdeling op 31 mei 2017 aan
te passen ten behoeve van de rechtszekerheid. Het is namelijk voor
verzoeker van belang om te weten hoe de ontwikkelregels van toepassing zijn op een kavel. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat
er in de toekomst over dit punt nog enige onduidelijkheid zou bestaan of ontstaat door bijvoorbeeld een nieuwe herziening, wat natuurlijk zeer onwenselijk zou zijn.
De noodzaak tot verduidelijking van de definities ‘kavel’ en 'perceel'
vloeit ook voort uit de definitie ‘hoofdgebouw’. De definitie van
‘hoofdgebouw’ luidt volgens artikel 1, lid 1.44 als voIgt: ‘gebouw, of
gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien
meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkst is’. Als dit in samenhang wordt gelezen tot de
definitie van ’erf’ (artikel 1, lid 1.33) ontstaat er wederom onduidelijkheid: 'als erf bij een hoofdgebouw als bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht wordt bij de kavels die worden gerealiseerd onder de ontwikkelregels het roodkavel verstaan.
In het geval van vergunningvrije nuts- en energievoorzieningen
wordt onder erf het totale kavel verstaan’.
Uitgangspunt van artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het BOR) is dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw (woning) in beginsel als erf kan worden aangemerkt. Uit de
systematiek van het onderhavige bestemmingsplan blijkt dat daarvan is afgeweken.
Volgens paragraaf 3.4.3 van de toelichting van het moederplan is
hier bewust van afgeweken, omdat het roodkavel niet versnipperd
mag worden gerealiseerd en daarom is aansluiting gezocht bij het
begrip ’erf’ voor het vergunningvrij bouwen in een roodkavel. Het
hiervoor genoemde is ook vastgelegd in artikel 13, lid 13.12.2 van
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Initiatiefnemer bepaalt zelf hoe de vergunningaanvraag er uit ziet en
is vrij te kiezen in de schaalgrootte van de kavel. Bij een groot perceel kan besloten worden om de ontwikkeling te splitsen in meerdere ‘losse’ kavels, met elk een woning. Dat kavel dient dan zelfstandig te voldoen aan de ontwikkelregels van Oosterwold. Als
wordt gekozen om een groot perceel voor meerdere woningen als
één kavel te ontwikkelen, is de consequentie dat er samenhang blijft
bestaan tussen de gebruiks- en bouwmogelijkheden van de individuele woningen. Eén van de consequenties is dat er slechts sprake
kan zijn van één hoofdgebouw en dat de vergunningsvrije bouwmogelijkheden op de gezamenlijke bebouwing van toepassing is. Dit is
in lijn met de principes van Oosterwold.

376

Nr.

Reactie
de planregels. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de juridische
status van de woningen. Door de gemeente wordt het nu als voIgt
geïnterpreteerd: als er sprake is van een erf, dan is er dus ook maar
sprake van een hoofdgebouw. Wettelijk gezien voIgt dat ook uit artikel 1 bijlage II van het BOR.
Door aansluiting te zoeken bij het roodkavel wordt er echter ten onrechte een groot erf gecreëerd. Verzoeker stelt daarom voor om een
meer gebruikelijke vorm toe te passen in het bestemmingsplan, niet
door aan te geven wat er onder een ‘erf’ moet worden verstaan,
maar enkel door aan te geven dat er alleen binnen het roodkavel
gebouwd mag worden als zijnde bouwveld. Op basis van het bestemmingsplan wordt dan bebouwing buiten het roodkavel niet mogelijk gemaakt (zie bijv.: ABRvS 4 februari 2015,
ECL:NL:RVS:2015:283). Vervolgens zal er op grond van het BOR
op perceelniveau beoordeeld kunnen worden wat wel of niet als ‘erf’
kan worden aangemerkt. Met een beoordeling op perceelniveau zullen er meerdere erven ontstaan, met de daarbij behorende - en de
door verzoeker beoogde - hoofdgebouwen.
Met het voorgaande wordt ook het belang van de mogelijkheid om
percelen op te splitsen wederom onderstreept. Als deze mogelijkheid niet bestaat, dan zullen er meer woningen aanwezig zijn op een
perceel, waardoor er slechts maar een woning mag worden aangemerkt als hoofdgebouw volgens de definitie ‘hoofdgebouw’. Juist
een hoofdgebouw maakt vergunningvrij (bij)bouwen wettelijk gezien
mogelijk op grond van artikel 1 bijlage II van het BOR.
Een roodkavel met een woning heeft daardoor vergunningvrije bebouwingsmogelijkheden, terwijl een roodkavel met meer woningen
die mogelijkheid niet kent. Met voorgaande ontstaat onder meer omdat niet zichtbaar is hoeveel woningen er op een roodkavel worden
gerealiseerd, terwijl de gemeente wel meerdere huisnummerbesluiten neemt en er een collectieve kavel ontstaat die bestaat uit meerdere woningen. Hierdoor is er een verschil in de bebouwingmogelijkheden van een roodkavel met een woning of meerdere. Dit brengt
rechtsongelijkheid met zich mee en dat veroorzaakt ook weer de nodige onduidelijkheid. Verzoeker moet de zekerheid verkrijgen dat
alle afzonderlijke woningen van haar project(en) zijn aan te merken
als hoofdgebouw en niet als een bijgebouw. Voor de realisatie van
een bijgebouw is de kwalificatie van een hoofdgebouwen dus van
groots belang. De herziene planregels bieden op dit punt onvoldoende rechtszekerheid.
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Volgens planregel artikel 13, lid 13.12.1, moeten alle hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gerealiseerd worden in het roodkavel. Voor bouwwerken, geen bouwwerk zijnde, zijn de nadere regels omschreven in artikel 13, lid 13.12.3. Deze overige bouwwerken mogen volgens de planregel alleen gerealiseerd worden binnen
het roodkavel (sub d).Hierop bestaat wel een uitzondering. Artikel
13, lid 13.12.3 sub e, luidt als voIgt: 'in afwijking van het bepaalde in
13.12.3 onder d. kunnen vergunningvrije bouwwerken buiten het
roodkavel worden gerealiseerd voor zover deze betrekking hebben
op nuts- en energievoorzieningen en voorzieningen ten behoeve
van waterberging, riolering en waterzuivering;’.
Bouwwerken ten behoeve van nuts- en energievoorzieningen mochten in het moederplan al buiten het roodkavel gerealiseerd worden.
De reden dat dit was toegestaan voIgt uit paragraaf 3.4.3 van de
toelichting van het moederplan. Nuts- en energievoorzieningen verhouden zich namelijk niet goed tot het roodkavel, waardoor het wenselijk kan zijn om die op enige afstand van een woning te plaatsen.
Andere bouwwerken die in het ontwerp bestemmingsplan nu ook
buiten het roodkavel gerealiseerd mogen worden zijn voorzieningen
voor: waterberging, riolering en waterzuivering.
De planregels voorzien dus niet in een mogelijkheid om geluid- en/of
slagschaduwwerende voorzieningen of andere voorzieningen buiten het roodkavel te realiseren. Verzoeker is het standpunt toegedaan dat niet alle voorzieningen zich goed verhouden tot de functie
van het roodkavel, zoals een geluidsscherm. Ook in die gevallen is
het wenselijk - zo niet noodzakelijk - om die op enige afstand van
een woning te plaatsen. Verzoeker zou daarom graag een verruiming willen zien van het aantal mogelijke voorzieningen die buiten
het roodkavel gerealiseerd kan worden die zijn genoemd in artikel
13, lid 13.12.3 sub e, met inbegrip van, hoewel niet beperkt tot, geluid- en/of slagschaduw werende voorzieningen en civieltechnische
kunstwerken.
Het nieuwe artikel 13, lid 13.12.4 van de planregels biedt nog de
mogelijkheid om hogere bouwwerken ten behoeve van geluid- en/of
slagschaduwwerende voorzieningen toe te laten binnen het roodkavel. Een aantal locaties is gelegen in de nabijheid van een geluidsbron, waardoor geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn. Het
bouwwerk mag daarbij maximaal 4 meter hoog zijn. Verzoeker wil
deze maat verruimen naar maximaal 6 meter. Deze wijziging is
noodzakelijk voor de flexibiliteit van de nog in te richten kavels. Bij
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In Oosterwold is het de bedoeling om bebouwing geconcentreerd op
de kavel te realiseren en vervolgens een onbebouwde zone naar het
volgende kavel te hebben. Deze afwisseling van rood en groen is
kenmerkend voor Oosterwold. Om ruimte te bieden voor voorzieningen die geluid en slagschaduw kunnen beperken, zijn de bestemmingsregels verruimd met de herziening. Daarbij zijn voorzieningen
tot 4 meter hoogte mogelijk gemaakt. Voorzieningen met een grotere hoogte hebben meer impact op de omgeving en uitstraling en
daarvoor acht de gemeente het instrument van een binnenplanse
afwijking niet geschikt. Het is wel de bedoeling dat gebouwde voorzieningen op het roodkavel geplaatst worden. De situering van de
roodkavel op het kavel is wel vrij, alleen de buitenranden van de
kavel (2 meter rondom) kunnen niet als roodkavel ingericht worden.
Er bestaat de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om buitenplans af te wijken als een voorziening buiten het roodkavel of hoger
dan 4 meter naar het oordeel van aanvrager gewenst is. Die aanvraag zal dan door de gemeente worden beoordeeld. Dat vraagt
echter om een zelfstandige afweging.
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een lagere maximale hoogte zal in een aantal situaties de geluidsgevoelige bebouwing verder van de geluidsbron geplaatst moeten
worden. Indien er een hoger toegestane geluidwerende voorziening
wordt toegestaan kan de geluidsgevoelige bebouwing dichter op de
bron geplaatst worden, omdat de geluidwerende voorziening dan
meer geluid zal tegengehouden. Bij een verhoging van de maximale
hoogte naar 6 meter kunnen de kavels beter benut worden.
In het vigerende bestemmingsplan kan het roodkavel uitgeruild worden met een aangrenzend kavel, zodat de gezamenlijke kavels voldoen aan de kavelsamenstelling. Dit voIgt uit artikel 13, lid 13.6.3
van de planregels: ‘Van het bepaalde in 13.6 kan worden afgeweken
ten behoeve van een andere ruimteverdeling op de kavel mits het
afwijkende ruimtegebruik wordt verrekend met een aansluitende kavel zodat het samengestelde kavel in zijn geheel alsnog voldoet aan
de voorgeschreven samenstelling.’ Deze planregel borgt de verhouding tussen bebouwd en onbebouwd oppervlak.
In het ontwerp bestemmingsplan worden de mogelijkheden ten aanzien van uitruil verruimd (zie paragraaf 2.5 van de toelichting). Een
aangrenzend kavel kan vervolgens nog steeds worden uitgeruild,
maar met de toevoeging van artikel 13, lid 13.6.4, kan een hoger
percentage roodkavel worden bereikt in twee gevallen: '1. het extra
roodkavel wordt verrekend met een andere kavel in het plangebied
zodat de gezamenlijke kavels alsnog voldoen aan de voorgeschreven samenstelling; 2. de in artikel 13.6 genoemde minimale
percentages in stand worden gehouden of -indien dit op de kavel
niet mogelijk is- afwijking met artikel 13.6.3 is verleend zodat de gezamenlijke percelen voldoen aan de minimale percentages.’ Een hoger percentage roodkavel kan dus enerzijds bereikt worden doordat
het roodkavel wordt verrekend met een andere kavel in het plangebied (d.m.v. een gemeentelijke roodbank), anderzijds door uitruil
van een aangrenzend perceel (de al bestaande mogelijkheid van
artikel 13, lid 13.6.3).
De verruiming is echter wel uitsluitend gericht op een uitruil van twee
op zichzelf staande kavels. In de planregels wordt niet gesproken
over de mogelijkheid van de uitruil van meerdere kavels of al bestaande samengestelde kavels. In deze twee specifieke gevallen
zijn de mogelijkheden voor daadwerkelijke uitruil beperkt. Verzoeker
heeft al gebruik gemaakt van de afwijkingsmogelijkheid van artikel
13, lid 13.6.3, waardoor er al sprake is van een samengestelde kavel. Verzoeker zal daardoor geen gebruik kunnen maken van de
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De uitruilmogelijkheden zijn per afwijkmogelijkheid beperkt tot maximaal 1 ander kavel. Het rood kan dus met één andere kavel worden
uitgeruild (artikel 13.6.4) en artikel 13.6.3 bevat ook de mogelijkheid
tot uitruil met een aangrenzend kavel. Het stapelen van uitruilmogelijkheden met meerdere kavels is nadrukkelijk niet de bedoeling.
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mogelijkheid van artikel 13, lid 13.6.4. Hiermee wordt het plangebied
alsnog spreekwoordelijk op slot gezet voor deze gevallen.
Ten aanzien van al bestaande samengestelde kavels moet daarom
gekeken worden naar een oplossing, eventueel door middel van
overgangsrecht. Daarbij dient ook de uitruil van meerdere kavels in
ogenschouw te worden genomen. Indien het voorgaande wordt gewaarborgd in de planregels, dan zal dit de doelstelling ten goede
komen, namelijk het daadwerkelijk aanbieden van een verruiming in
de uitruil mogelijkheden.
Niet het gehele plangebied is aangeduid als 'overige zone - ontwikkelregels'. Alleen het zuidwestelijk deel ten opzichte van de A27 is
aangeduid als ontwikkelgebied Fase 1. Het gebied ten zuiden van
de A27 is nog niet aangeduid als ontwikkelgebied in de zin van artikel 13, lid 13.1: 'overige zone-ontwikkelregels'. Voorts is over het
plangebied voor Oosterwold Fase 2 (op het grondgebied van de gemeente Zeewolde) nog geen besluit genomen.
Aan de hand van de evaluaties die hebben plaatsgevonden zal er
eind dit jaar een beslissing worden genomen ten aanzien van Oosterwold Fase 2. Om meer duidelijkheid en rechtsgelijkheid te verkrijgen in het gehele plangebied zou deze ontwikkeling ook meegenomen moeten worden in onderhavige herziening van het bestemmingsplan. Temeer nu deze beslissing qua periode lijkt samen te
vallen met de vaststelling van onderhavige bestemmingsplan. Het
zuidelijke deel van het plangebied Oosterwold Fase 1 blijft anders
ongewenst nog lang in de markt hangen. Ongewilde ontwikkelingen
zullen overigens niet plaatsvinden bij toevoeging van het ontwikkelgebied Fase 2, omdat het bevoegd gezag eerst de daarvoor benodigde publiekrechtelijke toestemmingen moet verlenen. Voorts zou
de toevoeging van het zuidelijk deel van het plangebied de eerdergenoemde uitruilmogelijkheden van kavels aanzienlijk vergroten.
Gelet op het voorgaande verzoekt indiener om het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, in zoverre dat de hiervoor genoemde planregels worden aangepast, verduidelijkt en/of worden
aangevuld, naar aanleiding van de eerdergenoemde gronden van
deze zienswijze.
Zienswijze 130
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. In vrijwel alle gemeenten
wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-norm 2580. De
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Deze regeling is met de herziening niet aangepast. Fase 1 Oosterwold is in de intergemeentelijke structuurvisie aangeduid en ook als
zodanig zijn de ontwikkelmogelijkheden in het Chw bestemmingsplan Oosterwold van 2016 zijn de ontwikkelregels beperkt tot fase
1. Het is correct dat wel het gehele Almeerse deel van Oosterwold
is opgenomen als plangebied, maar de ontwikkelregels dus enkel
gelden in het gebied dat als fase 1 is aangemerkt (ten westen van
de rijksweg A27). Er is nog niet besloten of, wanneer en op welke
wijze fase 2 van Oosterwold wordt opengesteld. De herziening voorziet hier dan ook niet in.

In deze reactienota is aangegeven hoe met de ingekomen zienswijzen is omgegaan en welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de vastgestelde versie van de herziening.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
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door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode
om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de oppervlakte van
de vloeren. U gebruikt in u rekenmethode als referentie 30cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen vaneen
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Dit werkt straks
erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Aangezien wij al een anterieure overeenkomst met de gemeente Almere
hebben gesloten en al een jaar bezig zijn met het ontwikkelen van
ons huis om de omgevingsvergunning aan te vragen, hebben wij tot
nog toe geen rekening kunnen houden met deze voorgestelde wijziging. Dit terwijl ons plan om een huis te bouwen ons al jaren bezig
houdt en we de regels die specifiek voor Oosterwold gelden nauw
in de gatenhouden. Indien deze wijziging doorgevoerd wordt krijgen
wij onnodige planschade en vertraging. Ik verzoek u dan ook om uw
eigen definitie van bruto vloeroppervlak weg te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een relevante website
vaneen rijksoverheid, zoals Rijkswaterstaat.

131.
131.1

Zienswijze 131
In artikel 13.6.4.a.1 stelt u een roodbank in waar de gemeente gebruik van kan maken om roodkavel te verrekenen met een ander
kavel om gezamenlijk te voldoen aan de voorwaarden. Ik zie een
aantal problemen gerelateerd aan dat artikel: 1. In het artikel is niet
vastgelegd dat het uit te ruilen kavel maar 1x gebruikt mag worden
voor een uitruil. Dit kan resulteren in misbruik waarbij een kavel met
een laag percentage roodkavel meerdere malen wordt gebruikt om
uit te ruilen. Om dit te voorkomen en te kunnen controleren stel ik
voor dat er een publieke administratie komt waarmee burgers in kunnen zien wat er is uitgeruild en met wat. 2. In het artikel is niet vastgelegd dat de uitruil alleen plaats kan vinden met medeweten en
instemming van de eigenaar van het uit te ruilen kavel. Het zou dus
kunnen zijn dat ons kavel wordt gebruikt om roodkavel uit te ruilen
met een nieuw kavel, terwijl wij dit roodkavel in de toekomst mogelijk
nog wilden toepassen of zelf gebruiken. Ik en elke bewoner van
Oosterwold kan hierdoor benadeeld worden. Ik stel voor dat u het
artikel verduidelijkt door toe te voegen dat uitruil alleen mogelijk is
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meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
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met instemming van de eigenaar van het kavel waarmee wordt uitgeruild. 3. In het artikel is niet vastgelegd dat uitruil met een zelfde
type kavel (standaard alleen met standaard, landbouw alleen met
landbouw, etc) kan worden gedaan. Dat betekend dat er nu uitgeruild mag worden met een landbouw kavel en er zo in Oosterwold
veel meer roodkavelkomt dan origineel was toegestaan. Ik stel voor
dat deze beperking wordt toegevoegd aan het artikel. 4. Het roodkavel percentage zorgt er voor dat er een gelijkmatige verdeling van
bebouwing is in Oosterwold. Uitruilen met een kavel een paar kilometer verderop zorgt voor een zeer ongelijke verdeling. Daar kan ik
last van krijgen, aangezien dit kan leiden tot een sterke concentratie
van woningen in een klein gebied en dat van invloed is op zowel het
verkeer over onze kavelweg, de mogelijke overlast die gepaard kan
gaan met geconcentreerde bebouwing en het visueel verstorende
aspect. Naar mijn mening moet een dergelijke uitruil daarom gebonden zijn aan lokaliteit. Dat is al geborgen met 13.6.3, waardoor wat
mij betreft de hele noodzaak voor de roodbank vervalt. Artikel 13.6.4
is daarom onnodig. Ik stel voor dit artikel te laten vervallen. 5. Alle
ontwikkelingen tot dusver hebben geen roodbank nodig gehad. Er is
niet aangetoond dat een roodbank noodzakelijk is. Zonder actief
werk van de gemeente om begrip te kweken voor deze wijziging zal
draagvlak moeilijk te vinden zijn. Juist in Oosterwold waar alles organisch en 'bottom up' gebeurd is dat van belang. 6. De mogelijkheid
om een kavel te bebouwen met percentueel meer roodkavel dan gebruikelijk (wat met uitruil wordt gecompenseerd) resulteert in een
kostenbesparing voor de koper omdat er minder grond gekocht
hoeft te worden. Daar hadden wij ook wel gebruik van willen maken,
dat had ons geld bespaard. Om de kosten en kansen voor nieuwe
bouwers en bestaande bouwers/bewoners gelijk te houden stel ik
daarom voor dat een dergelijke kostenbesparing gecompenseerd
wordt door een hogere grondprijs te rekenen voor dergelijke uitgeruilde kavels. 7. Een roodbank zorgt voor mogelijke schadeclaims
van bestaande bewoners die zonder roodbank hebben moeten werken en daar extra kosten aan hebben gehad die niet nodig waren
geweest indien zij ook gebruik konden maken van een roodbank.
Die claims worden betaald gelden die door burgers worden ingelegd
en raken mij dus persoonlijk. 8. In het artikel is niet vastgelegd dat
deze 'bank' alleen roodkavel mag uitgeven indien er eerst een 'storting' is geweest. Al vast uitlenen zonder dat er al een inleg is geweest kan resulteren in een situatie waarbij er een tekort ontstaat en
de bank roodkavel moet 'bijdrukken'. In totaal wordt er dan meer

Reactie van de gemeente
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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roodkavel uitgegeven dan er beschikbaar had moeten zijn. Daar
wordt ik door benadeeld omdat er zo wordt afgeweken van het moederplan. Mijn reden om naar Oosterwold te komen wordt zo aangetast. Ik stel voor dat de roodbank wordt beperkt om alleen uit te geven wat er eerder is ingelegd, en niet al uit te geven voordat er inleg
is. 9. Er wordt in het artikel niet aangegeven hoe bewoners aanspraak kunnen maken op tegoeden in de roodbank. Indien ik meer
roodkavel op mijn kavel wil, hoe vraag ik dat dan aan? Dit graag
toevoegen aan het artikel. Immers, iedereen in Oosterwold moet
hier haar voordeel mee kunnen doen, toch? Niet alleen de gemeente. Dit alles doet mij concluderen dat dit artikel dient te vervallen of indien de noodzaak is aangetoond dient dit artikel zeer sterk
moet worden beperkt en veel scherper en strakker moet worden omschreven.
In artikel 13.7.3 stelt u dat u mag afwijken van minimale afmetingen
in bepaalde gevallen. Ik ben het hier niet mee eens. Indien een dergelijke situatie voor komt dan dient er een groter kavel getekend te
worden waardoor de situatie niet langer bestaat.

Verder lijkt het er op dat de wijzigingen met terugwerkende kracht
actief worden voor alle bewoners, die eerder hun kavel ontwikkeld
hebben op basis van het vorige bestemmingsplan. In de toelichting
staat "De reeds vergunde initiatieven worden toegevoegd aan de
beheerregeling van het bestemmingsplan (Artikel 4 Bestaand), via
de definitie van het begrip bestaand. Met deze toevoeging is de
rechtszekerheid voor vergunninghouders geborgd, ook als hun plan
niet voldoet aan de gewijzigde ontwikkel regels. Daarnaast blijft hiermee handhaving mogelijk als het perceel in strijd met de vergunning
wordt bebouwd of gebruikt. "In artikel 4 van het voorgestelde nieuwe
bestemmingsplan staat daar echter niets over in artikel 4. Dat kan
zorgen voor situaties waarbij er voorheen werd voldaan aan het bestemmingsplan en nu niet meer. Ik zie niet omschreven in het voorstel hoe hier mee omgegaan moet worden. Ik stel voor dat u aan
artikel 4 een stuk toe voegt waarin u stelt dat ontwikkeling op basis
van het vorige bestemmingsplan daar aan mag blijven voldoen en
alleen nieuw uitgegeven kavels moeten voldoen aan het nieuwe bestemmingsplan. De keuze om te wonen was immers gebaseerd op
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De bevoegdheid om af te wijken van de minimale breedte van een
roodkavel van 5 meter is toegevoegd omdat er situaties kunnen bestaan waarbij door de aanwezige archeologische waarden of een
heel specifieke vorm van de kavel een smaller roodkavel logisch
danwel noodzakelijk is. Niet altijd is verruimen van de kavel in die
situaties mogelijk of gewenst. Het betreft een bevoegdheid die het
college alleen voor deze situaties kan toepassen. Deze flexibiliteit
wil de gemeente graag behouden in het plan.
Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen
doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden voor
nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van een
bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert en
daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen
van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel nieuwe
initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om
in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds
ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op
te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor
kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder
ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten zij wel voldoen aan de
dan geldende (spel)regels van Oosterwold. Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier geen sprake van. De bestaande
rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik en bestaande
bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in artikel 1.20.
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het vorige bestemmingsplan en moet bij wijzigingen van een bestaand kavel niet worden afgedwongen op een nieuw bestemmingsplan.

132.
132.1

Zienswijze 132
De minimaal vereiste breedte van een bouwveld is 5 meter. Deze
minimale breedte van een bouwveld is nieuw en is beperkender dan
noodzakelijk. We hebben een tuinhuis gebouwd en willen nog een
schuurtje bouwen. Beide bouwwerken hebben een breedte van minder dan 5 meter (de geplande schuur is zelfs maar 3 meter breed.
Het is vreemd dat we een bouwveld moeten intekenen dat breder is
dan het bouwwerk dat we willen bouwen. De oorspronkelijke regel
was dat het roodkavel aaneengesloten moest zijn. In het handboek
(dat naar mijn mening geen juridische rechtskracht heeft) wordt opeens een minimale breedte van 3 meter genoemd en nu wordt de
flexibiliteit nog verder ingeperkt. Zonder dat het een doelt dient aangezien er dus daadwerkelijk bouwwerken bestaan die niet breder
zijn dan 3 meter. Hierdoor zullen we mogelijk de toekomstige bouwwerken die we in de planning hebben niet kunnen bouwen op de
plaats waar we ze in gedachte hadden toen we de grond kochten.
Of we bouwen de bouwwerken wel op de plaats waar we ze in gedachte hadden, maar dan zal er minder roodkavel overblijven in het
achtererfgebied wat direct invloed heeft op hetgeen we vergunningsvrij bij kunnen bouwen. Dit betekent dat we schade oplopen als
gevolg van het nieuwe bestemmingsplan en daar zullen we een
planschadevergoeding voor moeten indienen.
De toevoeging van het begrip 'langzaam verkeer' in de definitie van
Doorwaadbare zone in art. 1.30 en het verwijderen van 'openbaar
toegankelijk voor fietsers en voetgangers' in art. 13.7 onder b. Wij
wonen reeds 3 jaar in Oosterwold en hebben onze doorwaadbare
zones volgens de huidige regels ingericht op een manier zodat ze
toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. We hebben tevens
echter wel bomen, struiken en andere planten geplant aangezien

132.2
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Met de herziening is deze definitie aangepast/aangevuld met ’waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan en dat is of wordt vergund op
basis van die aanvraag’. Onder ‘bestaand’ vallen in ieder geval alle
reeds verleende omgevingsvergunningen. Het is dus niet nodig dit
in artikel 4 als aparte categorie te regelen. Voor alle bestaande initiatieven geldt dus dat op basis van artikel 4 deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Als bij een toekomstige
wijziging niet voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
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onze doorwaadbare zones ook onderdeel uitmaken van onze stadslandbouw/verspreid groen. Als we alle beplanting moeten verwijderen omdat er ook landbouwvoertuigen, bakfietsen en canta's door
moeten kunnen, betekent dat een grote kostenpost. Deze zullen we
moeten verhalen dmv een planschadevergoedingsprocedure. Daarnaast willen we hierover opgemerkt hebben dat het heel vreemd is
dat we straks geconfronteerd kunnen worden met handhavers die in
een deel van onze stadslandbouw (te weten de doorwaadbare zones) ons verordonneren fruitbomen en -struiken weg te halen. Terwijl ze in een ander deel van onze stadslandbouw (te weten het deel
dat geen doorwaadbare zone is) commentaar kunnen hebben op
het te weinig hebben van fruitbomen en -struiken. Het lijkt ons dat
we dan naar Kafkaëske toestanden toegaan. Een doorwaadbare
zone kan niet 2 meter breed vrijgehouden worden én tegelijkertijd
dienen als stadslandbouw. Met de nieuwe regels zal niemand met
een standaard kavel meer kunnen voldoen aan de regel van 50%
van je kavel benutten voor stadslandbouw.
Helaas is er nog geen wijziging in het bestemmingsplan opgenomen
om kassen toe te staan op stadslandbouw. Die zouden we wel graag
toegevoegd willen zien. Het is de bedoeling om Oosterwold zoveel
mogelijk zelfvoorzienend te maken, zeker ook wat voedsel betreft.
Het zou helpen als mensen hun kas op stadslandbouw zouden mogen zetten. Vanzelfsprekend is het dan verstandig beperkingen op
te nemen vwb de grootte van de kas. Maar als dat kleine kasjes zijn
kan ik me niet voorstellen dat iemand er problemen mee heeft dat
de kas van de buren niet op roodkavel staat. Hetzelfde geldt voor
een (klein) dierenverblijf zoals een kippenhok in het stadslandbouwgebied. De huidige maximale 50cm is ontoereikend om een diervriendelijk hok te realiseren. Ook hier kunnen maximale maten worden opgenomen
De nieuwe rekenmethode van BVO en de FAR is ons onvoldoende
duidelijk om een goede inschatting te kunnen maken wat dit betekent voor ons huidige huis en voor toekomstige bebouwing en of wij
hier dus planschade van ondervinden. Dit aangezien wij nog 50%
bouwrecht over hebben kan dit grote impact hebben. Wij hebben
onze plannen globaal opgezet en eerst een klein huisje gerealiseerd
om vervolgens stapsgewijs verder te gaan. Ofwel: we hebben zoals
Oosterwold betaamd organisch ontwikkeld. Deze wijziging zou daar
dus potentieel grote impact op kunnen hebben. Wij vragen ons bijvoorbeeld af wat deze methode betekent voor huizen met zadeldak,
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doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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wat de impact is van het (eventueel nog te wijzigen) peil van de weg
dat als uitgangspunt genomen wordt.

133.
133.1

Zienswijze 133
Mogelijk dat we in de toekomst kleine huisdieren willen gaan houden
op het erf, een nachthok van 50 cm hoogte is dan niet toereikend.
Wij kunnen dan ook niet akkoord gaan met een afmeting minder dan
150 cm hoogte. We denken dan aan konijnen en schapen. Een
hoogte van max. 50 cm is alleen geschikt voor het houden van mini
dieren zoals muizen en ratten en strookt niet met de nieuwe wetgeving huisvesting huisdieren.

133.2

Bij het opstellen van ons Kavelplan is ons geweigerd dat we een
waterberging op de erfgrens mochten aanleggen, omdat de buren
toen niet wilden aansluiten en dan geen verbinding mochten maken
met hun waterbergingen. Nu al onze erven zijn ingericht kunnen de
regels niet veranderd worden, dat is geen verduidelijking maar verruiming van de regels.

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een wadi is geen onderdeel van een watersysteem, maar
kan wel dienen als waterberging. Met de herziening is het mogelijk
geworden om water op de kavelgrens aan te leggen, zodat samen
met het aangrenzende kavel een watergang kan worden gerealiseerd. Bovendien is de eis dat minimaal 2% water aanwezig is op
de kavel, maar ook in de andere delen van de kavel (zoals groenverspreid, groen-natuur) is de aanleg van watergangen mogelijk.
Het bestemmingsplan is op dit punt helder en er zijn ook nu al veel
initiatieven die hier aan voldoen.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
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Bij het opstellen van ons Kavelplan is ons door het Waterschap expliciet aangegeven dat de Doorwaadbare Zones (DWZ) ingericht
moesten worden als overloop zones voor water afvoer bij wateroverlast, het water kan dan langzaam in de bodem wegzakken. Wij hebben deze zones dan ook zo ingericht als weelderige groen zone. Het
is alleen de bedoeling om er te voet te passeren, en bloemen te
plukken, vooral bedoeld voor buren die dan niet hoeven om te lopen,
echter zeker niet bedoeld voor vreemde passenten dan wel verkeer
met een voertuig van welke aard dan ook. We willen veiligheid, rust
en privacy dat is de reden dat we daar wonen. We weten allemaal
waartoe het aanleggen van paden rondom erven toe kan leiden, namelijk dat criminelen een snelle ongeziene achterom hebben en
daarna snel kunnen wegkomen, de zgn boeven paden dus. Dat leidt
tot ernstige onveiligheid, want ook nog onverlicht, en dat is niet wat
wij willen. Dit is geen verduidelijk van de regels maar verruiming van
de regels.
Wij zijn voor beperkte clustering van max. 10 woningen om de ruime
landelijke opzet van Oosterwold te waarborgen.

133.4

Reactie van de gemeente
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
fiets- en voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn
maar hoeft zeker niet over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd
worden. Met de herziening worden in de doorwaadbare zone zelfs
bouwwerken in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening
van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte voor.
Artikel 13.6.3 biedt de mogelijkheid tot uitruil van functies, daarbij
geldt wel de voorwaarde dat met een aansluitende kavel wordt uitgeruild. Daarmee is geborgd dat er geen te grote clustering van
‘rood’ kan optreden.

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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In Oosterwold zullen allerlei voorzieningen nodig zijn, zoals huisartsenpraktijk, scholen, speeltuinen en recreatie plekken, daar moet nu
wel ruimten voor gereserveerd worden.

134.
134.1

Zienswijze 134
Tevens zie ik graag dat er een overgangsregeling komt voor bestaande initiatieven die een goedgekeurd ontwikkelplan hebben en
compensatie wegens planschade mocht men beperkter worden in
kavel ontwikkeling volgens goedgekeurd plan.

134.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.24. In deze definitie is er een
minimale breedte van 5 meter toegevoegd. Mijn inziens geeft dit onnodige beperkingen voor de inrichting van de kavel. Voor bijgebouwen, kas of schuur is het niet noodzakelijk om een minimum breedte
te hebben van 5m. Bij de beoordeling van eerdere ontwikkelplannen
en omgevingsvergunningen werd een minimum breedte aangehouden van 3m. Indien initiatieven in de toekomst een vergunning aan
zouden vragen voor een bijgebouw dan wordt deze mogelijk afgewezen door deze wijziging. In anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt en voor het te realiseren maar met de herziening wellicht niet meer realiseerbaar binnen de hoeveelheid BVO die er is.
Er ontstaat planschade die wordt door u vergoed? Graag zie ik dat
deze eis komt te vervallen of gewijzigd wordt in 3m. Zie ook “overgangsregeling” en punt “13.12.3f Afwijken ten behoeve van stadslandbouw”.

Reactie van de gemeente
De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
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De verzoeker verwijst naar artikelen 1.27 en 1.65. De definitie van
het peil zoals deze nu is geformuleerd is geen constante. Vaak is
deze van tevoren onbekend. Kavelwegen verschillen in hoogte
(soms zelfs binnen dezelfde kavelweg) en de grond zakt. De nieuwe
berekening kan gunstig zijn voor initiatieven met een zadeldak
waarin een verdieping is gerealiseerd, echter beperkend voor initiatieven waarin geen extra verdieping wordt gerealiseerd. Ter illustratie: bij de nieuwe definities van het peil en BVO zou de bovenste
20cm van onze woning als BVO gezien worden. Het moge duidelijk
zijn dat dit geen extra vloeroppervlakte oplevert. Ook zorgt de
nieuwe definitie voor een oneerlijke berekening van BVO indien er
op een terp gebouwd wordt. Dit is in Oosterwold vaak het geval gezien het advies wat wordt gegeven voor hoogte van het vloerpeil.
Meer berekend en oneerlijk BVO betekent ook oneerlijk meer WOZ!
De nieuwe berekening levert planschade op voor diverse initiatieven. Graag zie ik dat de landelijke regels aangehouden worden
(NEN 2580).

134.4

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. Bij deze definitie wordt aangegeven dat de doorwaadbare zone ruimte zou moeten bieden voor
langzaam verkeer. Hier kunnen dus ook landbouwvoertuigen, snorfietsen en bromfietsen onder vallen. 2 meter langs de buitenrand als
DWZ is erg veel , totaal met buren is 4 meter DWZ een toeristische
attracties voor scooters die razen langs de schapen! Deze toevoeging lijkt mij niet gewenst. Graag zie ik een wijziging waarin initiatieven zelf onderling bepalen voor welk type vervoer de doorwaadbare
zone geschikt wordt gemaakt. Met eventueel een minimum eis van
een route voor voetgangers. Zie ook “13.7b”.

Reactie van de gemeente
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar hoeft
zeker niet over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan beplanting en watergangen aangelegd worden. Met
de herziening worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken
in de vorm van bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de ruimte voor.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
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De verzoeker verwijst naar artikel 1.76. De wijziging lijkt te impliceren dat (bovengrondse) nutsvoorzieningen onder verharding/infra
komen te vallen. In het verleden hebben bermen waarin de nutsvoorzieningen aangelegd de bestemming groen verspreid en stadslandbouw gekregen. Een bestemming die prima past bij het gebruik
van deze strook zodra nutsleidingen zijn aangelegd en bijdraagt aan
het groene karakter van Oosterwold. Graag zie ik de toevoeging gewijzigd in “en eventueel (bovengrondse) nutsvoorzieningen” zodat
andere bestemmingen mogelijk blijven.

134.6

De verzoeker verwijst naar artikel 13.6. De toevoeging “het is verboden een in een omgevingsvergunning vastgestelde kavelsamenstelling zonder vergunning te wijzigen” is niet duidelijk genoeg. Nieuwe
ontwikkelingen moeten uiteraard voldoen aan de minimum en maximum eisen van de kavelsamenstelling, maar door voortschrijdend
inzicht kunnen de exacte percentages zoals gepresenteerd in het
ontwikkelplan en de vergunningaanvraag wijzigen. In een nieuwsbrief van team Oosterwold werd aangegeven dat dit soort wijzigingen achteraf doorgegeven konden worden. Dit hoort mijn inziens bij
de organische ontwikkeling van het gebied. Voor elke wijziging een
vergunningstraject doorlopen is kostbaar en veelal onnodig. Er zou
voor gekozen kunnen worden om tussentijdse wijzigingen door te
geven aan team Oosterwold (tenzij het om een vergunningplichten
wijziging gaat). Graag zie ik de volgende wijziging en toevoeging, of
iets soortgelijks: “Gebruik van de kavel dat afwijkt van de gestelde
normen in Tabel 1 wordt aangemerkt als strijdig gebruik en is verboden om zonder vergunning te wijzigen.”. “Een in een omgevingsver-
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routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De toevoeging omtrent nutsvoorzieningen is in de herziening gedaan om duidelijkheid te geven dat ook nutsvoorzieningen als primaire functie binnen verharding/infra zijn toegestaan. Het is geen
limitatieve opsomming die al het mogelijke gebruik regelt. Ook in andere delen van de kavel zijn nutsvoorzieningen toegestaan als secundaire functie. Zo kan een ondergrondse nutsvoorziening onder
een groenzone prima binnen groen-verspreid gerealiseerd worden.
De toevoeging ‘en eventueel’ die indiener suggereert wordt niet
overgenomen. Daarmee krijgt de opsomming te veel het karakter
van een limitatieve opsomming en gaat deze juist beperkend werken.
De kavelsamenstelling is onderdeel van de verleende vergunning.
Wijzigingen in de kavelsamenstelling wil de gemeente voortaan
vooraf toetsen met een omgevingsvergunning. Daarmee ligt de kavelsamenstelling ook altijd vast in een vergunning, wat eenvoudig is
om te toetsen of de realiteit overeenkomt met de vergunning. Dit
voordeel weegt op tegen het nadeel dat een aparte vergunning verkregen moet worden. De procedure voor deze vergunning is relatief
kort (reguliere procedure).
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gunning vastgestelde kavelsamenstelling mag X keer zonder vergunning worden gewijzigd met dien verstande dat de minimale en
maximale eisen zoals vermeld in Tabel 1 in acht worden gehouden
of zoals afgesproken in de omgevingsvergunning indien er uitruil
van samenstellingen heeft plaatsgevonden.”
De verzoeker verwijst naar artikel 13.6.4. Alhoewel dit voor een aantal initiatieven een gunstige toevoeging kan zijn voorzie ik een aantal
problemen. a) Het roodkavel van moeilijk te ontwikkelen kavels (archeologische plaatsen) worden geconcentreerd in andere delen van
Oosterwold. Dit zorgt potentieel voor lokale “verstening” van delen
van Oosterwold wat afbreuk doet aan het groene karakter van het
gebied. Het zal zorgen voor waardevermindering van naastgelegen
initiatieven. b) Het roodkavel zou opgekocht kunnen worden door
een enkele partij waardoor er geen mogelijkheden meer zijn voor
andere initiatieven om uit te breiden en er zelfs grote “versteende”
gebieden binnen Oosterwold ontstaan. Ik zou graag zien dat er per
initiatief een maximum wordt gesteld aan extra roodkavel wat via de
roodbank verworven kan worden.

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid b. Er is veel onduidelijkheid over de inrichting van doorwaadbare zones. Er is veel discussie
over breedte van paden, beplanting, en of er überhaupt langs elke
rand een Doorwaadbare zone nodig is. Aan 1 zijde DWZ zou genoeg
mogen zijn en geen 4 meter maar totaal 2 meter breed. Bij de huidige definitie van “doorwaadbare zone” dient het toegankelijk te
moeten zijn voor bulldozers (ik refereer even naar een opmerking
van de vorige gebiedsregisseur, in dit plan zouden landbouwvoertuigen erdoor moeten kunnen) wat de aanleg van een pad met stuk
groen praktisch onmogelijk maakt. Dit lijkt mij niet gewenst. Aangezien er nu een pilot loopt in een deel van Oosterwold zou het mijn
inziens goed zijn om flexibiliteit in te bouwen in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door een uitzondering op te nemen waarin staat
dat er in overleg met aangrenzende initiatieven afgeweken kan worden van de inrichting van de doorwaadbare zone. Indien aangrenzende initiatieven er onderling niet uit komen zou er altijd nog op een
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Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Het is niet de bedoeling dat de doorwaadbare zone ook door landbouwverkeer wordt gebruikt. De herziening wordt bij vaststelling op
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minimale eis voor doorwaadbare zone teruggevallen kunnen worden, zoals een voetpad.

134.9

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid f. De afgelopen jaren hebben geleerd dat er regelmatig en langdurig een watertekort kan ontstaan. Het is voor veel initiatiefnemers een wens om in die perioden
juist zoveel mogelijk water op te slaan op de kavel. Mijn inziens is
het daarom niet gewenst dat een waterberging per definitie aan
moet sluiten op een berging van de buren dat zou vaak niet realiseerbaar meer zijn voor bestaande kavels.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.7 lid i. Aansluiting van roodkavel op verharding/infra is minimaal 2,5m. (lid i) Dit is verwarrend.
Elders wordt een minimale breedte van het roodkavel (daar wordt
het bouwvlak genoemd) van 5 meter geëist.

134.10

134.11

In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Op dit moment hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening. De vraag is dan ook tot waar de bewoner
verantwoordelijk is (erfgrens?) en of de kavelwegvereniging of gemeente het transportriool in de straat voor haar rekening neemt. Ik
pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te
kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de gemeente netwerkbeheerder
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dit punt aangepast. Uitgangspunt in Oosterwold blijft wel dat initiatiefnemers allen bijdragen aan het realiseren en beheren van de publieke ruimte.
Een doorgaand watersysteem en het voorzien in voldoende ruimte
voor waterberging zijn beide eisen die gelden in Oosterwold en ook
al van toepassing waren in het Chw bestemmingsplan Oosterwold
uit 2016. Een aaneengesloten watersysteem draagt bij aan een robuust systeem en een aantrekkelijk gebied. Het staat initiatiefnemers vrij om daarnaast een waterbuffer te realiseren voor bijvoorbeeld beregening in droge tijden
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven
(Liander en Vitens) gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg
van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting,
storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3 lid f. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is het enkel mogelijk
om dieren hokken te realiseren. Tevens worden er kassen gerealiseerd ten behoeve van stadslandbouw. Bij veel van deze bouwwerken is het niet gewenst, of zelfs onpraktisch ivm zonlicht, dat deze
dichtbij woningen staan. Graag zie ik dat de eis van 0.5m hoogte
veranderd wordt in, bijvoorbeeld, 2,5 of 3 meter.

134.13

Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan.
Omdat er tal van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening
van bvo) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging van een
vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de nieuwe regels
voldoet. het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere
nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande
ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan
de gewijzigde regels. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij
nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst
aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief
vergund is.

135.
135.1

Zienswijze 135
Wij gaan in september stippen en zijn in grote onzekerheid over het
afvalwater. Moeten we voor duizenden euro’s investeren in een IBA,
terwijl de gemeente en het waterschap aansturen op een aansluiting
op het riool?? Moeten we over een paar jaar weer opnieuw gaan

Reactie van de gemeente

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
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investeren in een aansluiting op het riool? Wie is (juridisch) verantwoordelijk, wie gaat het organiseren en onderhouden? Daarnaast
ontbreekt nog altijd een Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook
onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment
hebben de bewoners, na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd
om het op te lossen, anders moeten zij over op het riool, met alle
kosten en organisatie voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere
periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10
jaar de tijd om te slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken.
En maak dan de gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als
de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch
zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens)
gemaakt zijn ook te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan
is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
Wij gaan in september stippen en hebben op ons wensenlijstje een
kas om groenten voor te kweken. Omdat onze roodkavel niet zo
groot zal zijn, willen we de kas/het kasje graag daarbuiten kunnen
plaatsen. Daarnaast wordt de plek voor een kas vaak pas duidelijk
als je er een jaar of zo gewoond hebt. Alle seizoenen hebt meegemaakt. Een kas zonder stahoogte is geen optie. Zeker niet omdat ik
reuma heb. Ook de kweekbedden buiten willen we op hoogte maken. 13.12.3 bouwwerken geen gebouwen zijnde. In lid f wordt de
mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale
hoogte van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische
waarde van deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor
te zaaien en op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte
nodig en zon. Ik stel dan ook voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor
overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door
deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal
de openheid van het landschap niet worden aangetast.
Wij gaan in september stippen en hebben op het intakeformulier een
kavelgrootte van 1200 m2 gevraagd. Gezien de voorgestelde wijzigingen wordt het lastig om te realiseren wat we voor ogen hadden.
Bijkopen van roodkavel wordt waarschijnlijk noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. 1.27 Bruto vloeroppervlak. In vrijwel
alle gemeenten wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd in de NEN-

Reactie van de gemeente
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Vergunningaanvragen worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan. De wetgever heeft de procedure voor het vaststellen of
wijzigen van een bestemmingsplan in de wet verankerd. Daarbij is
voorzien in de mogelijkheid te reageren op een ontwerp bestemmingsplan, maar ook om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de regels niet correct
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norm 2580. De door u bedachte methode, waarbij de BVO bepaald
wordt door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is
een methode om de inhoud van een gebouw te bepalen, niet de
oppervlakte van de vloeren. Ik verzoek u om de BVO in het bestemmingsplan conform de standaard overheidsrichtlijnen te blijven berekenen. U gebruikt in uw rekenmethode als referentie 30 cm boven
de kruin van de weg waar de kavel op aansluit. De hoogte van de
kruin van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een
ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Hoe moeten wij
dit meenemen in ons toekomstige plan? Het lijkt me heel lastig berekenen.

Reactie van de gemeente
zouden zijn. In aanvulling hierop heeft de gemeente bij de voorbereiding van deze 1e partiële herziening ook de belanghebbenden in
en rondom het gebied geconsulteerd (zie paragraaf 5.2 van de
plantoelichting). Juist omdat Oosterwold een uniek gebied is met
een bijzondere ontwikkelstrategie houdt de gemeente vinger aan
de pols bij de ontwikkeling. Daardoor is direct in beeld als er problemen ontstaan met de regels. Soms kan de interpretatie van de
regel verduidelijkt worden en soms moet ook de regel zelf bijgesteld worden. Met deze herziening worden gewenste aanpassingen doorgevoerd. Het is correct dat deze ‘nieuwe’ regels gelden
voor nieuwe vergunningaanvragen. Dit geldt ook als sprake is van
een bestaand (reeds vergund) initiatief dat wijzigingen doorvoert
en daarbij een nieuwe omgevingsvergunning nodig heeft. De gevolgen van de aanpassingen in dit plan zijn beoordeeld voor zowel
nieuwe initiatiefnemers als bestaande initiatieven. Er is bewust gekozen om in het gebied de ontwikkelregels ook te laten blijven gelden op reeds ontwikkelde delen en niet voor die situaties een ‘beheerregeling’ op te stellen die de bestaande /vergunde situatie bevriest. Hierdoor kunnen deze percelen ook in de toekomst veranderen en zich verder ontwikkelen. Als ze daar voor kiezen moeten
zij wel voldoen aan de dan geldende (spel)regels van Oosterwold.
Zolang zij binnen de bestaande vergunning blijven, is hier uiteraard
geen sprake van. Daarnaast blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid
bestaan om af te wijken van het bestemmingsplan. Die situaties
worden dan per geval beoordeeld en daar wordt een aparte procedure voor doorlopen.
Het handboek heeft geen wettelijke status. Deze dient om initiatiefnemers te begeleiden door de regels die gelden. Deze regels worden deels gevormd door regels uit het bestemmingsplan, maar ook
van andere overheden, zoals het waterschap. Daarnaast is sprake
van voorwaarden die de gemeente stelt buiten het bestemmingsplan
om, bijvoorbeeld in het kader van de anterieure overeenkomst of
grondverkoop (privaatrecht).
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
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135.4

Er geldt een afwijkingsmogelijkheid van het intakeformulier van 10
% kavelgrootte. Mocht de wijziging van het bestemmingsplan doorgaan, hopen we op coulance bij de afwijking in m2 kavelgrootte van
het intakeformulier. M.a.w. mochten we financiering vinden om extra
grond te kopen, dat de 10% regel dan soepel gehanteerd wordt.
Wij gaan in september stippen en worden over enige tijd bewoner
van Oosterwold. We zijn in die zin belanghebbende. Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B,
waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet
gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot
één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de
bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en Goudplevierweg)
massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het open en groene
karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold.
De nieuwe regeling voor het ruilen van roodkavel (paragraaf 13.6.4.)
versterkt ook de kans dat grote ontwikkelaars de huizenblokken in
grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en
groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is
om de clustering van woningen te maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling voor deze woningen tezamen vol-

135.5

Reactie van de gemeente
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan.

De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.
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doet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de directe nabijheid van hun woning.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

Zienswijze 136
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe

Reactie van de gemeente

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
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investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,
anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting heeft stahoogte nodig en zon.
Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging
van je kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Deze factoren
zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien je al op je kavel woont.
Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel
te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve van beschutting of een
nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in
de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen
op roodkavel, maar bij de grotere kavels en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden deze verblijven regelmatig
verplaatst in verband met afwisseling van weides. Ik stel dan ook
voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet van 0,5 meter te verhogen
naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor overige bouwwerken geen ge-

Reactie van de gemeente
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

398

Nr.

136.3

136.4

Reactie
bouwen zijnde op het roodkavel. Door deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze
bouwwerken, geen gebouwen zijnde is 10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende kaveltypes. Aangezien deze
bouwwerken alleen voor het uitoefenen van stadslandbouw bedoeld
zijn zou ik dit graag koppelen aan de realisatie van stadslandbouw.
Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel
veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de A27 snelweg en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4.) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
‘roodkavel’ wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het
nu al bestaat in het project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de
kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs
de bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijk-

Reactie van de gemeente

Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
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heden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van
de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen
samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits
buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

Zienswijze 137
De verzoeker verwijst naar artikelen 1.24 en 1.68. Het verschil tussen bouwveld en roodkavel is niet helder. De toegevoegde waarde
van de term bouwveld is bovendien niet duidelijk. Wat betreft de
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voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbe-
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breedte van 5 meter die wordt benoemd is dit te beperkend voor de
kavelindeling en eventuele toepassing van organische vormen. Verzoek deze eis te laten vervallen of in ieder geval te verkleinen. Bovendien geldt voor bestaande initiatieven die met hun huidige roodkavel voldoen aan de regels van het huidige bestemmingsplan, dat
zij in de knel komen bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning.

137.2

De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. De rekenmethode voor het
bepalen van het bruto vloeroppervlakte is aangepast. In plaats van
de werkelijke vloeroppervlakte kijkt men nu naar bouwwerkoppervlakte op referentiehoogten. De Nederlandse norm voor het bepalen
van (onder andere) het bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) is zorgvuldig opgesteld en algemeen bekend binnen ontwikkelend en bouwend Nederland. Verzoek om niet van de NEN2580 af te wijken en
hiernaar te verwijzen in het bestemmingsplan. Bovendien geldt hier
dat voor bestaande initiatieven met een hoog plafond, die met de
gebruikelijke rekenmethode hun woning hebben kunnen realiseren,
zoals bij ons het geval is, zij bij aanvraag van een wijziging of nieuwe
(aanvullende) vergunning in de knel komen. Dit zou betekenen dat
zij geen aanpassingen in de vergunning meer kunnen realiseren,
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bouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
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omdat zij dan niet uitkomen met de kavelsamenstelling en het roodkavel.

137.3

De verzoeker verwijst naar artikel 1.30. In de vorige versie van het
bestemmingsplan werden de doorwaadbare zones omschreven als
“openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers”. In deze herziening van het bestemmingsplan is wel een definitie van een ‘doorwaadbare zone’ opgenomen. In de definitie voor ‘doorwaadbare
zone’ wordt aangegeven dat deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt ook verstaan berijder
van paard, invalidevoertuig, snor- en bromfiets en landbouwvoertuig. Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de
doorwaadbare zone rijden, is momenteel 99% van deze zones niet
ingericht en in stand gehouden voor anders dan voetgangers en fietsers. Verzoek de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door voetgangers.

137.4

De verzoeker verwijst naar artikel 13.7. In de herziening van het bestemmingsplan moet het roodkavel met minimaal 2,5 meter breedte
aansluiten op verharding/infra. Door deze aanpassing komen bestaande initiatieven die nog niet aan deze regel voldoen in de knel
bij het aanvragen van een wijziging of nieuwe (aanvullende) vergunning. Deze aanpassing in het roodkavel is niet altijd mogelijk, doordat de indeling eerder anders is gemaakt en daar de bebouwing op
gebaseerd is. Bovendien is deze aanpassing niet nodig, omdat de
overige regels in het bestemmingsplan het mogelijk maken dat bijvoorbeeld paden vanaf de verharding naar het roodkavel mogelijk
zijn.

Reactie van de gemeente
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
Deze regel is toegevoegd bij de herziening om te waarborgen dat
auto’s op de eigen kavel geparkeerd kunnen worden, zoals in Oosterwold de bedoeling is. Dit mag alleen op de roodkavel of het gedeelte dat voor verharding/infra is aangewezen. Een oprit (ook onverhard) over de andere functies van de kavel, zoals groen-verspreid, is niet gewenst. Op die andere functies van de kavel zijn paden van maximaal 1,5 meter breed toegestaan, waardoor deze niet
geschikt zijn voor een auto. Om deze reden is bepaald dat de roodkavel over een breedte van minimaal 2,5 meter moet grenzen aan
verharding/infra. De roodkavel mag niet smaller zijn dan 5 meter,
maar, deze eis geldt niet voor verharding/infra. Daarom is dit een
werkbare regeling.
Voor alle bestaande initiatieven geldt dat deze conform hun vergunning zijn toegestaan in het nieuwe plan. Dit is in artikel 4 geregeld.
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137.5

In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe kavelindeling een wijziging op de omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. De indeling is in ons geval
na het goedgekeurde ontwikkelingsplan met kavelindeling en de wetenschap en toezegging dat op termijn de gewijzigde kavelindeling
verstuurd mag worden naar Gebiedsregie Oosterwold, door voortschrijdend inzicht al deels gewijzigd. We zijn voornemens om deze
gewijzigde kavelindeling eind dit jaar naar gebiedsregie Oosterwold
te sturen o.b.v. de regels uit het bestemmingsplan van 2016. Als dit
niet meer mag lopen we tegen de nieuwe regels van een minimaal
5 meter breed bouwveld, een roodkavel dat aansluit op infra, een
andere rekenmethode voor het bruto vloeroppervlakte en water dat
aansluit op en doorgang biedt aan water van aansluitende kavels
aan. Dit is nu namelijk niet het geval. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen van een nieuwe vergunning, zoals de bouw
van een schuurtje voor de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal van regels veranderd zijn (zie de genoemde
punten hierboven voor een aantal voorbeelden) , zal dat betekenen
dat ieder verzoek tot wijziging van een vergunning of revisie van een
roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude
regels maar niet aan de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als
een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe
aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere
nieuwe vergunning zal worden afgewezen, omdat het bestaande
ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan
de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen wor-

Reactie van de gemeente
Als zij een nieuwe vergunning aanvragen wordt dus eerst getoetst
aan de regels van artikel 4. Daarnaast is er voor gekozen ook de
ontwikkelregels op de reeds ontwikkelde percelen van toepassing te
houden. Dit biedt ruime mogelijkheden het perceel te wijzigen, maar
dan dient wel voldaan te worden aan de nu geldende regels. Als niet
voldaan kan worden aan het bestemmingsplan, bestaat de mogelijkheid om (buitenplans) af te wijken van het bestemmingsplan.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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den getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is. Ik verzoek u om het bestemmingsplan
conform deze zienswijze aan te passen.

138.
138.1

Zienswijze 138
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte) , zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Dat lijkt mij ook logisch, want er is m.b.t. alles behalve supermarkten
geen voorbereidingsbesluit aan dit ontwerp vooraf gegaan.
Het aandeel sociale woningbouw in Oosterwold bedraagt circa ééntiende deel t.o.v. wat elders in de stad aanwezig is. Dat leidt tot een
veel te eenzijdige samenleving. Ik verzoek u ruimtelijke reserveringen voor dit segment in het bestemmingsplan op te nemen, per tijdseenheid uitgifte en/of per initiatiefnemer/UBO. Tevens verzoek ik u
de grondprijs te segmenteren voor twee segmenten: sociale woningbouw versus overig. Desgewenst kan kunnen ook de hoeveelheid
oppervlakten stadslandbouw tussen deze twee segmenten meebewegen.

138.2
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De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
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139.
139.1

Zienswijze 139
Oosterwold is een uniek project dat bescherming nodig heeft tegen
misbruik en oneigenlijk gebruik. 1. Oosterwold is voor de Oosterwolders hetgeen betekent dat projectontwikkelaars geweerd moeten
worden. Deze groepen lichten aantoonbaar de hand met het idee
achter Oosterwold en verrijken zichzelf ten koste van ons leefklimaat. Ze trekken mensen aan die zich niet achter het idee van Oosterwold kunnen of willen stellen. Zo wordt er geadverteerd met “wel
de lusten maar niet de lasten van Oosterwold”. Schande! Dat moet
u tegengaan. Eerdere beschermingsmethoden van uw hand zoals
dat er geen grond meer uitgegeven wordt aan anderen dan de eindgebruikers worden omzeild door iedere belangstellende als kandidaat koper te noteren en aan de hand van die lijst een project te
beginnen. Dit kunt u alleen voorkomen door ook net die zogenaamde eindgebruikers een anterieure overeenkomst aan te gaan
die niet door de projectontwikkelaar is voorgekauwd. 2. Ook investeerders moeten geweerd worden door een langdurig, twintig jaar,
antispeculatie kettingbeding op te nemen in koopakten. Winst op de
grond moet worden afgestaan ongeacht de reden van verkoop.
Schijnscheidingen en ander werk elders, prima, maar zonder de mogelijkheid af te romen is mijn dringend advies. Door vroegtijdige verkopen met woekerwinsten, drijven de prijzen van de woningen hier
op en worden onbetaalbaar (WOZ) voor bewoners en nieuwkomers
die het gedachtengoed onderschrijven, krijgen geen kans meer.
Laat staan de sociale huursector. Dat antispeculatiebeding zorgt dat
de WOZ laag blijft. 3. Eigenaren die de regels van Oosterwold na de
koop niet (langer) nakomen moeten een navordering krijgen of een
dwangsom opgelegd krijgen desnoods handhaving in fysieke vorm.
Dit moet door kettingbedingen veilig worden gesteld. 4. Er dienen
degelijke sobere (kleine) huurwoningen te worden gebouwd met
lage huur ook zonder huursubsidie. De gemeente moet daarin met
woningbouwvereniging het voortouw nemen zodat er zonder winst
gebouwd gaat worden.
Oosterwold stoelt op samenwerking tussen buren waardoor aanhoudend asocialen hun initiatief moeten verliezen. 1. Het begint met
de gezamenlijke weg. Er zijn werkgroepen waar het goed verloopt
maar ik verneem vooral waar het gigantisch misgaat. Dat was ook
bij mijn bewonersvereniging het geval. Onze straatvereniging was
het in harmonie met elkaar eens maar het bestuur van de grote vereniging waaronder wij onder vielen, zat wegens eigen belang enorm

139.2

Reactie van de gemeente

De ambities van Oosterwold zijn vertaald in het bestemmingsplan.
Twee van deze ambities zijn: Oosterwold biedt maximale vrijheid
aan initiatieven en Oosterwold ontwikkelt zich organisch. Clustering
van bebouwing is altijd mogelijk geweest en zelfs in de intergemeentelijke structuurvisie al gesuggereerd. De variatie maakt ook onderdeel uit van Oosterwold. Ook ligt niet op voorhand de omvang van
een kavel vast. Een groter roodkavel vereist wel ook een groter kavel met stadslandbouw en groen. De kavelindeling is derhalve
‘schaalbaar’. De aantrekkelijkheid van Oosterwold ligt immers in de
individuele speelruimte en innovaties die initiatiefnemers gebruiken
om hun eigen optimale plan te ontwikkelen. Als initiatieven voldoen
aan de spelregels, passen zij binnen Oosterwold. Welke omvang
een plan heeft, is volgens de ambities van Oosterwold niet van belang en wordt in het bestemmingsplan daarom niet gereguleerd.
Voor de overeenkomsten die in Oosterwold worden gesloten met
initiatiefnemers geldt wel (op enkele uitzondering na) de eindgebruikersfilosofie. Dat staat echter los van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om de regels te handhaven als deze in de praktijk niet worden nageleefd.
In Oosterwold is de ambitie zo veel mogelijk vrijheid te bieden binnen de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Er wordt ruimte geboden
voor een grote variatie aan initiatieven, van klein tot groot, van particulier tot professioneel, van zelfbouw tot seriematige bouw. Daarmee kunnen in Oosterwold ook betaalbare of goedkopere woningen
gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan gaat uit van het huidig
vastgestelde beleid. De gemeente stuurt met dit bestemmingsplan
niet actief op de prijscategorieën in Oosterwold. Er is samen met
bewoners een werkgroep betaalbare woningen Oosterwold ingesteld Prijscategorieën leg je normaliter niet vast in een bestemmingsplan, ook geen grondpolitiek. Er is in het uitgifte grondbeleid
ontheffing zelfbewoning verstrekt maar wel met 30 jaar concurrentie/instandhoudingsverplichting.
De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan.
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dwars. Dat veroorzaakt heel veel stress en vertraging. Ik vind dat de
gebiedsregisseur moet kunnen optreden. Wie zich niet meewerkend
opstelt, moet zijn initiatief(nummer) verliezen of een contractuele
dwangsom betalen. Ik ken heel veel situaties waarin mensen zich
als ware dictators ontpoppen of mensen die voor vertraging zorgen
omdat ze niet kunnen of willen voor financieren. 2. Mensen moeten
eerder stemrecht in een vereniging krijgen dan nadat ze de grond in
eigendom hebben verworven. In ons geval hadden wij van de Vrije
Vogellaan geen spreek of stemrecht over wat er over onze laan werd
beslist. De gebiedsregisseur moet optreden of er moet een conflictbemiddelaar worden aangesteld uit de exploitatiekosten. 3. Volgens
een notaris is mandeligheid bij uitstek de juiste juridische vorm waarvan de rechten en afdwingbaarheid in de wet staan. Dat gaat beter
dan een niet optredende gebiedsregisseur.
Doorwaadbare zones zijn de charme van Oosterwold en bevorderen
sociale samenhang. Het mag dus niet zo zijn dat eigenaren weigeren de verplichte doorwaadbaarheid uit te voeren. Wel moet er
ruimte zijn om de doorwaadbaarheid anders naar de geest van de
regels in te vullen. Daarop wordt nog gestudeerd door gemeente en
Platform (van NIET vertegenwoordigende bewoners). In het bestemmingsplan kunt u vast wel een voorziening treffen om dit aan te
pakken zodat het (meer) wettelijke/contractuele status ter handhaving/afdwinging krijgt. Bewoners moeten hier meer zeggenschap
over krijgen om tot algemene en individueel gebruik te komen.

Voedselproductie, agrarische uitstraling van Oosterwold. Er wordt
nog op gestudeerd in hoeverre er sprake is van aantoonbare voedselproductie. Natuurlijk zijn wij meestal geen professionele boeren
die een hoge standaardproductie kunnen leveren. Maar een
“golf”grasveld met een enkel excuusboompje moet niet kunnen.
Daar zouden grazers of ander vee voor het vlees op moeten staan.
Of vijvers voor consumptievis. Als mensen kiezen om er alleen hobbymatig dieren op te houden zoals rijpaarden, past dat naar mijn
mening wel binnen Oosterwold maar moet een naheffing worden
gedaan op de verkleuring van de 50% agrarisch deel naar gewoon
woondeel. De prijs daarvan is de huidige kavelprijs vanaf datum melding of constatering door handhaving. Voor de oude gevallen indexering van aankoopprijs.

Reactie van de gemeente

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Deze regeling is met de herziening niet aangepast. Stadslandbouw
is een belangrijk principe binnen Oosterwold. Oosterwold is niet beoogd als een reguliere woonwijk, met woningen en ruime tuinen. De
(kleinschalige) agrarische functie met voedselproductie in de vorm
van stadslandbouw, gemengd met wonen is een ambitie die bij Oosterwold hoort en nagestreefd wordt. Het bestemmingsplan biedt dan
ook regels die waarborgen dat daadwerkelijk sprake is van stadslandbouw. De aangehaalde regels voorzien daarin en de andere genoemde functies binnen stadslandbouw dienen ten alle tijden ondergeschikt te zijn aan de hoofdfunctie van de stadslandbouw: agrarische voedselproductie. De regel is overigens helder geformuleerd,
zodat van rechtsonzekerheid of willekeur geen sprake is.
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Mensen moeten zelf de keus hebben of ze aan het riool willen worden aangesloten. Afwijkingen van de norm moeten opzelfde wijze
worden gedoogd als bij de reguliere afvalwaterzuivering door waterschap zelf. Als in het reeds bebouwde gebied van fase 1a om wat
voor reden dan ook riool moet worden aangesloten, dan dient daarvoor in het bestemmingsplan een voor bewoners aanvaardbare
voorziening te worden getroffen voor de door bewoners gedane investeringen als aansluiting verplicht wordt. Natuurlijk met aftrek vanwege bespaarde rioolrecht en zuiveringsheffing en een omslag van
het aandeel in aanleg van riool.. Vanzelfsprekend kunt u het niet
maken de kosten van rioolaanleg nog eens op bewoners met bestaande systemen te verhalen zonder te compenseren voor de
reeds gedane investeringen. Om rechtsonzekerheid te vermijden
dient dit in bestemmingsplan te worden opgenomen
Tijdige en volledige kennisgeving van initiatieven aan bestaande bewoners, zeker waar het buren betreft. 1. Ingediende en goedgekeurde initiatieven moeten met situatietekeningen en locatie gepubliceerd worden op maakoosterwold.nl. 2. Aangevraagde en verleende Omgevingsvergunningenmoeten met naam, initiatiefnummer, locatie en situatietekening worden gepubliceerd en niet met
nummer van de aanvraag Omgevingsvergunning. Nu kan je heel
vaak niet zien waar en wat een initiatief is.
Ik vind dat u moet regelen dat de grond rechtstreeks van RijksVastgoedBedrijf aan kopers moet worden getransporteerd. Het is juridisch mogelijk om alle contractuele rechten van Almere daarin te
waarborgen. Nu wordt er dubbel betaald voor notaris en kadaster en
er zit een wekenlange vertraging in bij de verkoop omdat RVB eerst
moet tekenen. Het zijn standaardcontracten dus in de toekomst
moet u dat beter regelen. De verenigingen hebben de grond van de
weg vaak aangekocht en dat moet worden teruggekocht door kopers. Dat kost vaak meer dan die grond waard is. Mandeligheid had
dit kunnen voorkomen.
Mensen wachten onnodig lang, soms jaren op (bouw-)aansluitingen.
Gebiedsregie is om te faciliteren maar doet niets om individuele initiatiefnemers te helpen hierin. Ik vind dat dit een verplichting in het
bestemmingsplan moet worden om de nutsbedrijven net zo snel te
laten werken als in overige gebieden van Almere (en of Nederland).
Aanvankelijk was de grondprijs heel laag dus spreekt het vanzelf dat
bewoners dat moeten regelen. De pioniers hebben geregeld dat er
al aansluitingen kwamen. Dat was in het begin nog onzeker. Maar
door succes van Oosterwold, financiële crisis 2008, opleving sinds

Reactie van de gemeente
Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

De reactie heeft geen betrekking op de herziening.

De reactie heeft geen betrekking op de herziening.

De reactie heeft geen betrekking op de herziening.
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2015 in de bouw kunnen de nutsen het niet meer aan in Almere. De
overheid kan ervoor zorgen dat er andere partijen aan het werk kunnen worden gesteld en dat monopolieposities tijdelijk worden vrijgegeven tot achterstanden zijn weggewerkt. Regel dit in bestemmingsplan of zet dit in resultaatsverplichting gemeentelijke overheid/bestuursorganisatie en gebiedsregie.
Het onderstaande zie ik graag in bestemmingsplan of uitvoeringsregelingen opgenomen. 1. Een nauwkeurige openbare taakomschrijving van rechten, bevoegdheden en plichten is geen overbodige
luxe. 2. Meer tijdige en volledige informatie aan bewoners en initiatiefnemers over plannen. 3. Eerdere en vaker raadpleging van alle
bewoners en initiatiefnemers voordat er voldongen feiten zijn. 4.
Meer deelname mogelijkheden van bewoners bij ontwikkelingen.
Conflictbemiddeling en scheidsrechterschap
Niet alleen voor mij maar ook voor andere bestaande ontwikkelplannen dreigen de verworven rechten te worden beperkt. Afgezien van
dit gegeven toont de overheid zich hier weer onbetrouwbaar. Tijdens
de ontwikkelingsfase verander(d)en voortdurend de regels, iets
waar nu in een goed bestemmingsplan een eind aan moet worden
gemaakt. Verzoek om een overgangsregeling te treffen die de huidige initiatiefnemers die al een goedgekeurd ontwikkelplan hebben
ingediend geen nadelen tegenover het huidige bestemmingsplan
oplevert en voorzie in een compensatie voor planschade als wij beperkter dan voorheen ons kavel kunnen gebruiken.

Zienswijze 140
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner. Nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,

Reactie van de gemeente

Genoemde zaken hebben geen betrekking op regels van het bestemmingsplan.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit; 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en
bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen). 2. Dat er duidelijk
is aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. 3. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van
de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold. Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen
samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid. Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits
buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
Zienswijze 141
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijk-

Reactie van de gemeente

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
409
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heden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren, die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. In de definitie voor een ‘doorwaadbare zone’ aangegeven dat
deze toegankelijk moet zijn voor langzaam verkeer. Onder langzaam verkeer wordt onder andere verstaan: berijder van paard, invalidenvoertuigen, snor- en bromfietsen en landbouwvoertuigen.
Buiten dat het niet wenselijk is dat er motorvoertuigen door de doorwaadbare zone rijden zijn momenteel nagenoeg alle zones niet ingericht en in stand gehouden voor ander verkeer dan voetgangers.
Een doorwaadbare zone is dan: 1. Een herkenbaar pad waar bezoekers en bewoners kunnen wandelen (voetgangers dus); 2. Een
begaanbaar pad voor voetgangers. Het verzoek is om de term ‘langzaam verkeer’ te vervangen door ‘voetgangers’ en om bovenstaande te gebruiken als de definitie voor een doorwaadbare zone.

141.2

In het bestemmingsplan is te lezen dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Wat niet geregeld is, is dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwevergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkel plan getoetst worden aan de
nieuweregels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn zal dat betekenen dat ieder verzoek tot
wijziging van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot
een afwijzing, omdat het plan wel aan de ouderegels maar niet aan
de nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk dat bij een wijzigingsverzoek of een nieuwe vergunning inhoudelijk wordt getoetst aan
het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning zal worden afgewezen
omdat het bestaande ontwikkelplan van het reeds vergunde initiatief

Reactie van de gemeente
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.
Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is
ruimte voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen,
routes voor fietsers en voetgangers. Deze zone moet openbaar
toegankelijk zijn maar hoeft zeker niet over de volle breedte als
fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kunnen beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening worden in de
doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van bruggen
toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt hier de
ruimte voor.
Het gebruik van de doorwaadbare zone door gemotoriseerd verkeer
in de vorm van tractoren of scooters/bromfietsers is niet de bedoeling. De definitie van ‘doorwaadbare zone’ zal worden aangepast.
‘Routes voor langzaam verkeer’ wordt gewijzigd in ‘fiets- en voetpaden’.
De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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niet meer voldoet aan de gewijzigde regels, ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is
dat bestaande initiatieven bij het indienen van nieuwe wijzigingen of
aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels waarop
het betreffende initiatief vergund is.
In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te
plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte van 0,5meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van deze vrijstelling zeer
beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en op te kweken voor
definitieve planting heeft stahoogtenodig en natuurlijk zon. Hierdoor
is de gunstigste plaats afhankelijk van de grootte en ligging van het
kavel, bomen en/of bebouwing van de buren. Het is dan niet altijd
mogelijk de beste plek om de kas op roodkavel te plaatsen. Als de
hoogtelimiet van 0,5 meter wordt verhoogd naar 3 meter is er een
werkbare stahoogte voor een kas. Dit is dezelfde eis voor overige
bouwwerken, geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door deze
geringe hoogte van 3 meter ten opzichte van de vergunde bebouwing zal de openheid van het landschap niet worden aangetast.
Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders voor duizenden euro’s
geïnvesteerd in een IBA, op aandringen van de gemeente. Inmiddels stuurt diezelfde gemeente en het waterschap nu aan op een
aansluiting op het riool. Op dit moment hebben de bewoners, na een
negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op telossen, anders
moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie voor eigen rekening -terwijl het aanleggen van een IBA in eerste instantie
vanuit de gemeente werd gestuurd! Als in het reeds bebouwde gebied van fase 1A toch een riool moet worden gebouwd en de bewoners verplicht zijn zich daar op aansluiten, dan dient daarvoor in het
bestemmingsplan een voor bewoners aanvaardbare voorziening te
worden getroffen voor de door bewoners gedane investeringen.
Vanzelfsprekend kunt u het niet maken dat de kosten van rioolaanleg ook nog eens op bewoners met bestaande systemen te verhalen
zonder te compenseren voor de reeds gedane investeringen.
De genoemde minimale breedte van 5 meter die wordt benoemd
voor de het roodkavel is te beperkend voor de kavelindeling en
eventuele toepassing van organische vormen. Het verzoek deze eis
te laten vervallen, of in ieder geval kleiner te maken naar een
breedte van 1,5 meter.

Reactie van de gemeente

De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.

Uitgangspunt in Oosterwold is een aantrekkelijke afwisseling van
rood en groen. Bebouwde delen worden afgewisseld met onbebouwde delen. Daarom zijn er in het bestemmingsplan regels opgenomen die bepalen dat hoe groter de concentratie van bebouwing
(in oppervlakte of hoogte) hoe meer onbebouwde (groene) ruimte
rondom deze bebouwing aanwezig is. Bij deze herziening is opnieuw afgewogen of de huidige regeling goed uitwerkt, zowel voor
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142.
142.1

Zienswijze 142
In het bestemmingsplan ontbreken richtlijnen over waterzuivering en
aanleg van het riool. Momenteel hebben bijna alle Oosterwolders
voor duizenden euro’s geïnvesteerd in een IBA, terwijl de gemeente
en het waterschap aansturen op een aansluiting op het riool. Deze
aanpassing vraagt nogal wat van de gemiddelde bewoner: nieuwe
investeringen, onduidelijkheid over wie (juridisch) verantwoordelijk
is, wie het gaat organiseren en onderhouden. Het is de vraag of
deze taak door bewoners moet worden vervuld, de infrastructuur
rondom riolering wordt in de rest van Nederland door de overheid of
netwerkbedrijven georganiseerd. Daarnaast ontbreekt nog altijd een
Gemeentelijk Riool Plan waardoor het ook onduidelijk is wat er precies geregeld moet worden. Op dit moment hebben de bewoners,
na een negatief meetresultaat, 2 jaar de tijd om het op te lossen,
anders moeten zij over op het riool, met alle kosten en organisatie
voor eigen rekening. Ik pleit voor een langere periode. Geef dit experiment, wat elke bewoner moest aangaan, 10 jaar de tijd om te
slagen. De periode nu is te kort geweest voor bewoner en leveranciers om alle systemen optimaal te laten werken. En maak dan de
gemeente netwerkbeheerder van het riool, net als de overige nutspartijen in Oosterwold. Daarnaast zou het logisch zijn om de afspraken die met de nutsbedrijven (Liander en Vitens) gemaakt zijn ook
te laten gelden voor de aanleg van het riool. Dan is er één aanspreekpunt voor aanleg, aansluiting, storing, onderhoud. Zoals elders in Nederland ook gebruikelijk is.

Reactie van de gemeente
de initiatiefnemers als voor de ambities die de gemeente heeft met
het gebied. Daarbij is geconstateerd dat er behoefte is om een verduidelijking op te nemen om te bepalen wanneer nog sprake is van
een aaneengesloten bouwveld met op de hele oppervlakte reële
bouwmogelijkheden. Gekozen is voor een minimumomvang van 5
meter, waarbij uiteraard niet per se een rechthoekige vorm van de
roodkavel is vereist. Deze bepaling draagt bij aan clustering van bebouwing, waardoor andere delen open blijven. Ook als een smaller
gebouw gerealiseerd wordt, zal de roodkavel minimaal 5 meter dienen te zijn. Deze verduidelijking is ingepast in de bestaande opzet
van de regels, waarbij roodkavel, bouwveld en bouwvlak allen voorkomen. Deze systematiek is inmiddels bekend bij de initiatiefnemers
en andere gebruikers van het bestemmingsplan.

Deze zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen
omtrent waterhuishouding. Afvalwaterzuivering noch riolering
is/wordt geregeld in het bestemmingsplan. De verplichting om in je
eigen zuivering te voorzien is opgenomen in de anterieure overeenkomst. De zorgplicht van de gemeente wordt in een gemeentelijke
rioleringsplan vastgelegd.
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Reactie
De verzoeker verwijst naar artikel 13.12.3. In lid f wordt de mogelijkheid gegeven om bouwwerken ten behoeve van stadslandbouw buiten de roodkavel te plaatsen. Hier zit echter een maximale hoogte
van 0,5 meter aan verbonden. Hierdoor is de praktische waarde van
deze vrijstelling zeer beperkt. Een kas om groente voor te zaaien en
op te kweken voor definitieve planting (stadslandbouw!) heeft stahoogte nodig en zon. Hierdoor is de gunstigste plaats afhankelijk
van de grootte en ligging van je kavel, bomen en/of bebouwing van
de buren. Deze factoren zijn niet altijd van tevoren in te schatten bij
het bedenken van je ontwikkelplan. Ook kunnen ze wijzigen indien
je al op je kavel woont. Het is dan niet altijd mogelijk de beste plek
om de kas op roodkavel te plaatsen. Een dierenverblijf ten behoeve
van beschutting of een nachtverblijf ten behoeve van kleine herkauwers staat in de regel in de weide waar de dieren grazen. De toegestane hoogte van 0,5 meter is te laag. Schapen hebben bijvoorbeeld
minimaal een meter nodig. Bij kleine standaardkavels is dit misschien nog wel in te passen op roodkavel, maar bij de grotere kavels
en zeker bij landbouwkavels is dit vrijwel onmogelijk. Ook worden
deze verblijven regelmatig verplaatst in verband met afwisseling van
weides. Ik stel dan ook voor om in artikel 13.12.3 de hoogtelimiet
van 0,5 meter te verhogen naar 3 meter. Dit is dezelfde eis voor
overige bouwwerken geen gebouwen zijnde op het roodkavel. Door
deze geringe hoogte ten opzichte van de vergunde bebouwing zal
de openheid van het landschap niet worden aangetast. De maximale oppervlakte voor deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde is
10% van de kavel. Deze methode gaat voorbij aan de verschillende
kaveltypes. Aangezien deze bouwwerken alleen voor het uitoefenen
van stadslandbouw bedoeld zijn zou ik dit graag koppelen aan de
realisatie van stadslandbouw. Om dit te bereiken kan het percentage van 10% van de gehele kavel veranderen naar 5% van het percentage stadslandbouw gerealiseerd op de kavel.
In vrijwel alle gemeenten wordt een het BVO bepaald aan de werkelijk gerealiseerde vloeroppervlakte. Deze methode is vastgelegd
in de NEN-norm 2580. De door u bedachte methode, waarbij de
BVO wordt bepaald door fictieve vloeren op verschillende theoretische hoogtes, is een methode om de inhoud van een gebouw te
bepalen, niet de oppervlakte van de vloeren. U gebruikt in uw rekenmethode als referentie 1,5m boven peil (zie1.65: =30cm boven de
kruin van de weg waar de kavel op aansluit) De hoogte van de kruin
van de weg is vaak nog niet bekend bij het indienen van een ontwikkelplan, of omgevingsvergunningsaanvraag. Daar komt nog bij dat

Reactie van de gemeente
De bouw van een kas is sowieso mogelijk binnen de roodkavel. De
behoefte aan bouwmogelijkheden in de vorm van een kas of een
dierenverblijf bij de stadslandbouw wordt herkend en onderschreven. Naar aanleiding van de zienswijzen worden de bouwmogelijkheden bij een standaardkavel op het gedeelte stadslandbouw (dus
buiten de roodkavel) verruimd. Kassen en dierenverblijven van beperkte afmeting ten behoeve van de stadslandbouw mogen ook buiten de roodkavel worden opgericht. De herziening is op dit punt aangepast. Het belang van deze bouwwerken voor de stadslandbouw
is dermate groot dat op dit punt een verruiming gewenst is. Wel mag
het enkel gaan om gebouwen van beperkte afmetingen. Grotere gebouwen horen op een roodkavel.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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Reactie
de hoogte van de kruin van de weg niets te maken heeft met het
bruto vloeroppervlak van de woning. Dit werkt straks erg belemmerend in het proces van ontwikkelen en bouwen. Ook bestaande initiatieven die al een anterieure overeenkomst met u hebben gesloten
voor meerdere gebouwen en deze nog niet allemaal vergund hebben gekregen, omen zeer waarschijnlijk in problemen doordat de
aanvraag getoetst wordt met de nieuwe methode waardoor er in de
meeste gevallen minder BVO beschikbaar is, als waar tijdens het
afsluiten van de overeenkomst, of bij het realiseren van de initiële
bouwplannen rekening mee is gehouden. Om hun plannen toch te
kunnen realiseren is bijkopen van roodkavel noodzakelijk. Dit is echter een aanzienlijke kostenpost. Deze planschade is onnodig. Ik verzoek u dan ook om uw eigen definitie van bruto vloeroppervlak weg
te laten in het bestemmingsplan of hoogstens te verwijzen naar een
relevante website van een rijksoverheid, zoals Rijkswaterstaat. Als
gevolg van bovenstaande verzoek ik u ook in uw definitie van de
FAR in art. 1.37 de term “vloerhoogten” anders te definiëren.
Dit bestemmingsplan wordt vooral van belang voor het gebied Oosterwold 1B, waar langs de snelweg A27 en in de nabijheid van windmolens niet gebouwd kan worden. Deze situatie zal vooral door
grote projectontwikkelaars gebruikt worden om grote gebieden samen te voegen tot één kavel, en een roodkavel te maken die geconcentreerd rond de bestaande polderwegen (Paradijsvogelweg en
Goudplevierweg) massale bouwblokken neer te zetten. Dat zal het
open en groene karakter van Oosterwold aantasten, terwijl landbouw en wandelpaden langs de snelweg te weinig kwaliteit toevoegen aan Oosterwold. Gewenst is om de clustering van woningen te
maximeren tot 10 woningen, zodanig dat de kavelsamenstelling
voor deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals
die volgens de regels van Oosterwold gelden. Dat zorgt er voor dat
publieke ruimte en groen beschikbaar blijft voor Oosterwolders in de
directe nabijheid van hun woning. De nieuwe regeling voor het ruilen
van roodkavel (paragraaf 13.6.4) versterkt ook de kans dat grote
ontwikkelaars de huizenblokken in grote dichtheid gaan bouwen terwijl onvoldoende publieke ruimte en groen in de nabijheid van woningen beschikbaar blijft. Gewenst is dat het gebied voor uitruil van
“roodkavel” wordt begrensd tot een beperkt aantal woningen (bv.
10), zodat de kavelsamenstelling van deze woningen tezamen voldoet aan de verhoudingen zoals die volgens de regels van Oosterwold gelden. Uiteraard staat het getal van 10 woningen open voor
bespreking, maar het clusteren van honderden woningen, zoals het

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.
De definitie van peil is met de herziening aangepast, juist met als
doel een meer eenduidige maat te verkrijgen en minder afhankelijk
te zijn van de hoogte van het maaiveld van de individuele kavel. De
ontsluiting van het perceel dient ten tijde van vergunningverlening
bekend te zijn, en daarmee dus ook de maat van het peil. Ook in
andere bestemmingsplannen in Almere is de hoogte van de weg als
maat voor het peil aangehouden. Dit is in de praktijk een goed bruikbare maat. Overigens is is in de herziening in artikel 13.24.2 een
minimum hoogte van het vloerpeil voorgeschreven om risico’s als
gevolg van bodemdaling te beperken.
Het uitruilen van rood met een buurkavel behoorde al tot de mogelijkheden. Met de herziening vervalt de eis dat het moet gaan om
een buurkavel, maar blijven de overige eisen wel van toepassing.
De randvoorwaarden voor uitruil zijn geborgd met de herziening en
voorkomen een te grote clustervorming. Zo moet de kavel blijven
voldoen aan de minimale percentages voor groen-natuur, groenverspreid, water en stadslandbouw. Deze kunnen alleen met een
aangrenzend kavel uitgeruild worden met behulp van artikel 13.6.3.
Voor de uitruil geldt niet op voorhand een maximum grootte. De kavels met de kavelsamenstelling zijn ‘schaalbaar’ van klein tot groot.
Overigens wekt de term ‘roodbank’ de indruk dat er door de gemeente of projectorganisatie Oosterwold een bank wordt ingericht
waar gehandeld kan worden in roodrechten. Dit is nadrukkelijk niet
de bedoeling. Het is aan initiatiefnemers om samen een plan in te
dienen die als geheel voldoet aan de regels en afwijkingsvoorwaarden. Deze term wordt dan ook gewijzigd naar ‘uitruil roodkavel’. De
uitruil van rood kan plaatsvinden met een ander kavel. Beide kavels
moeten wel gezamenlijk een nieuwe vergunningaanvraag indienen
waaruit blijkt dat de samengestelde kavels gezamenlijk voldoen.
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Reactie
nu al bestaat in project ’t Groene Wold veroorzaakt een aantasting
van de kwaliteit van Oosterwold. Gewenst is dat daarmee de kwaliteit, het open en groene karakter van het landschap, ook langs de
bestaande polderwegen wordt gewaarborgd.
Momenteel is voor veel bewoners onvoldoende duidelijk wat de
richtlijnen zijn voor doorwaadbare zones. Er lijken nieuwe mogelijkheden te zijn en vanuit de gebiedsorganisatie werden recentelijk andere eisen en richtlijnen benoemd dan tot nu toe bekend waren. Die
overigens ook niet in het bestemmingsplan terug te vinden zijn. Oosterwold is een groen en open gebied, waar bewoners, met elkaar,
hun doorwaadbaarheid kunnen vormgeven. De enige voorwaarde
zou moeten zijn dat bezoekers en bewoners er kunnen en mogen
lopen. Dit blijkt dan uit: “een herkenbaar pad waar bezoekers en bewoners kunnen wandelen (of eventueel fietsen).” Dat er duidelijk is
aangegeven dat bezoekers en bewoners er mogen wandelen en
welkom zijn. Dat het pad begaanbaar is. Iedere andere toevoeging
door de gebiedsorganisatie is een ongewenste inperking van de vrijheid van Oosterwolders, en in strijd met de geest van Oosterwold.
Daarnaast zou duidelijk moeten zijn dat diverse buren mogen samenwerken en één pad kunnen aanleggen voor doorwaadbaarheid.
Waarin ook bomen of ander groen geplant mogen worden. Mits buren hierover overeenstemming bereiken. Zeker nu kavels steeds
kleiner worden verkocht is er geen ruimte meer voor bomen buiten
de doorwaadbare zones, dat moet immers volledig benut worden
voor stadslandbouw. In andere delen van Nederland worden dit
soort afspraken duidelijk vastgelegd, ook in Oosterwold is hier behoefte aan, mede vanwege de juridische en wettelijke aansprakelijkheid waarvan nu onvoldoende duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is.
Uit het bestemmingsplan is te lezen, dat bestaande initiatieven kunnen blijven bestaan. Maar niet geregeld is, dat bestaande initiatieven ook wijzigingen kunnen indienen of nieuwe vergunningen kunnen aanvragen. Volgens de voorgestelde regels, zal bij het indienen
van een nieuwe vergunning, zoals de bouw van een schuurtje vòòr
de voorgevel, het gehele ontwikkelplan getoetst worden aan de
nieuwe regels van het gewijzigde bestemmingsplan. Omdat er tal
van regels veranderd zijn (bijvoorbeeld de berekening van bruto
vloeroppervlakte), zal dat betekenen dat ieder verzoek tot wijziging
van een vergunning of revisie van een roodkavel, leidt tot een afwijzing, omdat het plan wel aan de oude regels maar niet aan de

Reactie van de gemeente

Met de herziening worden de regels met betrekking tot de mogelijkheden in de doorwaadbare zone verruimd. In deze zone is ruimte
voor groen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, fiets- en
voetpaden. Deze zone moet openbaar toegankelijk zijn maar laat
veel ruimte voor een gevarieerde invulling. Deze hoeft zeker niet
over de volle breedte als fiets-/voetpad ingericht te worden. Hier kan
beplanting en watergangen aangelegd worden. Met de herziening
worden in de doorwaadbare zone zelfs bouwwerken in de vorm van
bruggen toegestaan. De herziening van het bestemmingsplan biedt
hier de ruimte voor. Pilots of ervaringen van de komende tijd kunnen
aanleiding vormen voor een bijstelling van de planregels in een volgende herziening. Ook kan initiatiefnemer een (buitenplanse) afwijking vragen.

De bestaande rechten van reeds verleende omgevingsvergunningen worden gerespecteerd. Artikel 4.1 regelt dat bestaand gebruik
en bestaande bebouwing is toegestaan. Bestaand is gedefinieerd in
artikel 1.20. Daaronder vallen in ieder geval alle reeds verleende
omgevingsvergunningen. Als een initiatiefnemer een nieuwe vergunningaanvraag indient voor een wijziging op het perceel wordt
deze wijziging getoetst aan het dan geldende bestemmingsplan. Dit
kan er toe leiden dat niet voldaan wordt aan de regels, waardoor
deze vergunning niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan kan worden afgegeven. Wel bestaat dan nog altijd de mogelijkheid om buitenplans af te wijken van het geldende bestemmingsplan.
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Reactie
nieuwe regels voldoet. Het is begrijpelijk als een nieuw wijzigingsverzoek zelf voor een vergunning of een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. Maar het is ongewenst, dat ieder wijzigingsverzoek of iedere nieuwe vergunning
zal worden afgewezen, omdat het bestaande ontwikkelplan van het
reeds vergunde initiatief niet meer voldoet aan de gewijzigde regels,
ook als die discrepanties niets te maken hebben met het wijzigingsverzoek. Gewenst is dat bestaande initiatieven ook bij nieuwe wijzigingen of aanvragen van vergunningen worden getoetst aan de regels (het ontwikkelplan) waarop het betreffende initiatief vergund is.
Ik verzoek u om het bestemmingsplan conform deze zienswijze aan
te passen.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over algemene voorzieningen (behalve het beperken van supermarkten). Voor de ontwikkeling van Oosterwold is het belangrijk dat er een aantal voorzieningen in de wijk komen, zoals sportaccommodaties, sportvelden,
trapveldjes voor tieners, horeca. Ook een voorziening in de zin van
Cultuurhuis voor heel Almere Hout missen we. Dat zou ook in Nobelhorst of Vogelhorst kunnen, maar in Oosterwold is nog de meeste
ruimte. Als we daarvoor geen ruimte reserveren en dit opnemen in
het Bestemmingsplan, dan kunnen we dat waarschijnlijk ook over
vijf jaar niet aanleggen. Als er voor die voorzieningen geen plaats
wordt gereserveerd ontstaat over tien jaar een onleefbare situatie,
zonder dat er veranderingen mogelijk zijn omdat de gronden allemaal zijn vergeven. Voorstel: Reserveer in het bestemmingsplan
ruimte voor Voorzieningen (Sport, trapveldjes, markthal, horeca, cultuurhuis). Hanteer daarbij de kengetallen voor hoeveelheid voorzieningen naar bewonersaantallen, zoals die ook in andere wijken van
Almere als uitgangspunt worden genomen.
Zienswijze 143
Hierbij dien ik een zienswijze in betreft Bruto vloeroppervlakte. In
Oosterwold is het daadwerkelijke BVO een klein percentage van je
totale perceeloppervlakte, waar rekening gehouden word bij de aankoop. Door de bedachte methode te hanteren worden fictieve hoogtes genomen om het bvo te berekenen, wat bij veel gebouwen in zijn
nadeel zouden werken. Hierdoor word er flink beperkt in het creëren
van leefgenot en bewoners van Oosterwold. Waarom zou ervan methode gewisseld moeten worden als er in bijna elke gemeente de
Nen-norm 2580 word gehanteerd. Voor mij, die bij de laatste stip-

Reactie van de gemeente

De zienswijze heeft geen betrekking op de herziening van het bestemmingsplan. In beginsel laat de gemeente de ontwikkeling van
voorzieningen over aan initiatiefnemers. Als sprake is van een gemeentelijke voorziening, zal de gemeente dit initiatief op de gebruikelijke wijze in Oosterwold ook organiseren. Hier worden niet op
voorhand in het bestemmingsplan gronden voor gereserveerd. De
polderwegen in Oosterwold zijn geschikt voor openbaar vervoer.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
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pers behoord valt mijn droomhuis in duigen door deze bedachte berekeningsmethode. Doordat er fictieve vloeren mee worden geteld
in de nok van ons dak, komen wij in de totale BVO vele malen hoger
uit. Deze bovenste fictieve vloer heeft geen functie maar kost ons
wel op deze manier veel geld doordat we genoodzaakt zijn bij te
kopen (wat bijna onmogelijk is met ons budget), of ons droomhuis
aan de kant moeten zetten en op zoek te gaan naar een huis met
een plat dak waardoor de rekeningen beter uitvallen. Echter is een
plat dak niet praktisch betreft het plaatsen van zonnepanelen en zo
ook voor het realiseren van een Beng woning.

Reactie van de gemeente
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

144.
144.1

Zienswijze 144
De verzoeker verwijst naar artikel 1.27. Onze keuze voor het bouwen in Oosterwold was er vooral een door de vrijheid in vormen ontwerp. Dat hierbij regels in acht genomen moeten worden spreekt
voor zich om veiligheid te garanderen en wild westen praktijken te
voorkomen. Bij inschrijving en straks te kopen kaveloppervlak is
zorgvuldig nagedacht wegens de verhouding tot het BVO. Het uitzoeken van de woning en het plannen die voorafging tot het moment
van het lezen van de herziening heeft alles te doen gehad met de
landelijke bepaling (NEN2580) van het BVO en zijn toepassing hiervan. Ik heb daarom met verbazing de herziening gelezen doordat
deze een streep zou zettendoor het volledige plan die mijn partner
en ik hebben opgesteld. Zo kan ik mij inbeelden dat velen die nu
bouwen en degene die op het punt staan dat te doen dit tevens met
grote frustratie en teleurstelling moeten handelen. Om planschade,
frustratie en teleurstelling voor vele initiatieven te voorkomen vraag
ik u om de NEN2580 te hanteren.

Naar aanleiding van de zienswijzen wordt de definitie van bruto
vloeroppervlakte gewijzigd bij vaststelling van de herziening. Daarbij wordt aangesloten op de NEN norm 2580, met als toevoeging
een maximale hoogte van een bouwlaag per functie (bij wonen 4,5
meter, bij andere functies 7 meter). Als de bouwlaag hoger is dan
die hoogte, telt deze als twee bouwlagen mee. Daarmee worden
onredelijk hoge verdiepingen (die feitelijk als twee bouwlagen gebruikt kunnen worden) begrensd, maar is er wel meer ruimte om
(bedrijfs)gebouwen te realiseren met een wat ruimere hoogte dan
standaard.
In de regels komen de termen bruto vloeroppervlakte, bedrijfsvloeroppervlakte en winkelvloeroppervlakte voor. Deze begrippen worden alle drie gebruikt en zijn relevant in het plan. Om verwarring te
voorkomen, worden de regels aangepast. De afkorting ‘bvo’ zal uit
de regels worden verwijderd en de relevante term wordt voluit geschreven.

145.
145.1

Zienswijze 145
Inhoudelijk gelijk aan zienswijze 84.

Zie zienswijze 84.
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Ambtshalve wijzigingen

Ambtshalve wijzigingen zijn wijzigingen in de vast te stellen herziening die niet naar aanleiding van zienswijzen, maar ambtshalve worden
doorgevoerd. Deze aanpassingen kunnen nodig zijn ter verhoging van de juridische kwaliteit of zijn het gevolg van gewijzigde inzichten, beleid
of regelgeving.
Er is, naast ondergeschikte tekstuele wijzigingen, één ambtshalve wijziging. Het betreft de afwijkingsbevoegdheid in artikel 13.6.2 om een
hoger percentage verharding/infra toe te staan.
Regels
 Artikel 13.6.2 sub a wijzigen in:
‘de noodzaak daartoe voort komt uit de specifieke situering en/of vorm van de kavel, waarbij enkel dat percentage extra is toegestaan dat
nodig is om een adequate ontsluiting van omliggende kavels te kunnen realiseren;’
Toelichting
 Het onderzoek supermarkten Almere Hout is als bijlage 4 bij de toelichting toegevoegd.
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Overzicht wijzigingen

Naar aanleiding van de hiervoor behandelde zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de vast te
stellen herziening (ten opzichte van het ontwerp).
Regels
 Artikel 13.6.2 sub a wijzigen in:
‘de noodzaak daartoe voort komt uit de specifieke situering en/of vorm van de kavel, waarbij enkel dat percentage extra is toegestaan dat
nodig is om een adequate ontsluiting van omliggende kavels te kunnen realiseren;’
 Verruimen bouwmogelijkheden voor kassen en dierenverblijven op een standaardkavel en landbouwkavel, buiten de roodkavel. Aan artikel 13.12.1 wordt sub b toegevoegd, zodat het artikel luidt:
13.12.1

Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan binnen het roodkavel.
b. In afwijking van het bepaalde in 13.12.1 onder a. kunnen bij een standaardkavel en landbouwkavel bijbehorende bouwwerken buiten
het roodkavel worden gerealiseerd in het gedeelte dat als stadslandbouw is aangemerkt waarbij geldt dat:
a. uitsluitend een bijbehorend bouwwerk in de vorm van een dierenverblijf en/of kas ten behoeve van stadslandbouw is toegestaan;
b. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m;
c.

de oppervlakte per bijbehorend bouwwerk niet meer bedraagt dan 15 m2; en

d. het aantal bijbehorende bouwwerken in het gedeelte stadslandbouw niet meer bedraagt dan in onderstaande tabel is opgenomen:
Oppervlakte stadslandbouw op de kavel
tot 500 m2
500 m2 of meer


Maximum aantal bijbehorende bouwwerken
1
2

Aanpassen definitie bruto vloeroppervlakte, gebaseerd op de NEN2580 norm (zoals momenteel ook wordt gebruikt) met daarbij de toevoeging dat een bouwlaag bij een woning niet hoger is dan 4,5 meter en bij een andere functie (zoals een bedrijf) niet hoger dan 7 meter.
Als de bouwlaag wel hoger is dan deze maatvoering, geldt deze bouwlaag als twee bouwlagen. Om een passende beschrijving op te
nemen worden de volgende begrippen toegevoegd:
Ruimte: voor mensen toegankelijk deel van een gebouw, dat ten minste aan de onderzijde en/of de bovenzijde wordt begrensd door een
scheidingsconstructie en dat een netto-hoogte heeft van ten minste 1,5 m.
Overdekte gebouwgebonden buitenruimte: gebouwgebonden buitenruimte die, of een deel daarvan dat, overdekt is, waarbij de
breedte van de verticale projectie op het horizontale vlak minimaal de helft is van de netto-hoogte en ten minste gelijk is aan 0,75 m.
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Bruto vloeroppervlakte wijzigen in:
de bruto vloeroppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek
van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, waarbij de wijze van meten in
artikel 2.8 in acht wordt genomen;
Artikel 2.8 invoegen: de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de
desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, waarbij geldt:
a. indien een binnenruimte aan een andere binnenruimte grenst, moet worden gemeten tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructie;
b. indien een gebouwgebonden buitenruimte aan een binnenruimte grenst, moet het grondvlak van de scheidingsconstructie volledig
worden toegerekend aan de bruto vloeroppervlakte van de binnenruimte;
c. indien een bouwlaag hoger is dan 4,5 m bij een woning of 7 m bij een andere functie, telt die hoogte als (fictief) extra vloerniveau van
het gebouw en wordt op die hoogte de oppervlakte berekend en opgeteld bij het bruto vloeroppervlak;
d. de bruto vloeroppervlakte van een overdekte gebouwgebonden buitenruimte, die niet of slechts gedeeltelijk omsloten is en daardoor
geen vaste buitenbegrenzing heeft, is gelijk aan de verticale projectie van het overdekkende bouwdeel, ongeacht de vloerconstructie
of de wijze van verharding;
e. bij de bepaling van de bruto vloeroppervlakte wordt niet meegerekend een schalmgat of een vide (de open ruimte die ontstaat als een
deel van een verdiepingsvloer wordt weggelaten), indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2;
f. de oppervlakte van een vloer moet worden bepaald als de oppervlakte van de verticale projectie op het horizontale vlak;
g. vloeroppervlakten moeten in vierkante meter (m2) worden uitgedrukt en worden afgerond op 2 cijfers achter de komma bij een oppervlakte kleiner dan 10 m2, op 1 cijfer achter de komma bij een oppervlakte van 10 m2 tot 100 m2 en op een heel getal bij een oppervlakte van 100 m2 of meer;
h. bij de bepaling van de grenslijn van een vloeroppervlakte moet worden genegeerd: een nis, een uitsparing en een uitspringend bouwdeel, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,5 m2.
In de digitale versie in artikel 1.71 (stadslandbouw) bij ‘mini-camping’ een hyperlink opnemen naar artikel 1.56 (mini-camping).
Afkortingen bvo en wvo in regels voluit schrijven als ‘bruto vloeroppervlakte’, ‘bedrijfsvloeroppervlakte’ of ‘winkelvloeroppervlakte’.
Term ‘roodbank’ wijzigen in ‘uitruil roodkavel’.
De tekst aan het begin van hoofdstuk 2 van de regels wordt gewijzigd. De zinsnede ‘zoals binnen het plangebied aanwezig ten tijde van
het vaststellen van het Chw bestemmingsplan Oosterwold’ wordt verwijderd.
Begrip 1.30 aanpassen: ‘routes voor langzaam verkeer’ wijzigen in ‘routes voor fietsers of voetgangers’.
Artikel 13.24.2 lid b ‘lader’ wijzigen in ‘lager’.
Begrip ‘vloerpeil’ toevoegen in artikel 1: ‘de hoogteligging van de bovenkant van de niet-afgewerkte begane grondvloer’.
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Afwijkingsbevoegdheid voor clustering openbaar toegankelijk gebied bij kleine kavels toevoegen:
Artikel 13.6.5 Clustering openbaar toegankelijk gebied bij kleine kavels
Het bevoegd gezag kan bij standaardkavels met een oppervlakte van maximaal 400 m2 afwijken van het bepaalde in artikel 13.6 en artikel
13.6.1 onder a en artikel 13.7 onder a en b ten behoeve van een geclusterde openbare ruimte en toestaan dat:
a. het percentage groen – verspreid op de kavel 0 % bedraagt, mits het percentage groen – verspreid wordt verrekend met een andere
kavel in het plangebied op maximaal 500 meter afstand van de kavel, zodat de gezamenlijke kavels alsnog voldoen aan de voorgeschreven samenstelling; en/of
b. de buitenranden van de kavel niet openbaar toegankelijk zijn, met uitzondering van de zijde(n) waar ‘verharding – infra’ is gesitueerd,
mits de openbare toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers voor niet meer dan 150 meter wordt onderbroken.

Verbeelding
 De drie aanduidingen voor de vergunde supermarkt vergroten tot de vergunde roodkavels (in regels is de supermarkt begrensd tot max
1500 m2 winkelvloeroppervlakte).
Toelichting
 Aan hoofdstuk 2 een paragraaf toevoegen ‘verruimen bouwmogelijkheden stadslandbouw’, waarin de ruimere bouwmogelijkheden voor
kassen en dierenverblijven op een standaardkavel en landbouwkavel, buiten de roodkavel wordt toegelicht, waar nodig ook elders in de
plantoelichting verwerken.
 Toelichting paragraaf 2.2 aanpassen, ook in 2016 was al een aantal initiatieven vergund (via afwijkingsprocedure).
 Term ‘roodbank’ wijzigen in ‘uitruil roodkavel’.
 Paragraaf 2.8 de tekst ‘De verleende en aangevraagde supermarkten hebben een winkelvloeroppervlakte van 1.450 m2, 1.231 m2 en
1.126 m2’ wijzigen in ‘De verleende en aangevraagde supermarkten hebben een winkelvloeroppervlakte van minder dan 1.500 m2.’
 Toelichten bruto vloeroppervlakte en wijze waarop deze wordt berekend, met daarbij ook een uitleg van het begrip ‘overdekte gebouwgebonden buitenruimte’.
 Toelichting opnemen op de afwijkingsbevoegdheid om -onder voorwaarden- bij kleine kavels de mogelijkheid te bieden voor clustering
openbaar toegankelijk gebied.
 Het onderzoek supermarkten Almere Hout is als bijlage 4 bij de toelichting toegevoegd.
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BIJLAGE 1 DISTRIBUTIEVE TOETS ALMERE HOUT

INLEIDING

FIGUUR 1 LOCATIE NOBELHORST EN INITIATIEF LIDL
Bron: Achtergrondkaart: PDOK; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning

CONCLUSIES EN ADVIES

UITKOMSTEN IN EEN NOTENDOP
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1 CONTEXT- EN SITUATIESCHETS

1.1 CONTEXT ONTWIKKELING PROGRAMMA
NOBELHORST 2018
’

FUNCTIE

M² WVO

TOELICHTING

–
–
–

–
–
–
TABEL 1 OMVANG EN PROGRAMMA BUURTCENTRUM NOBELHORST
Bron: Bureau Stedelijke Planning, Nobelhorst herijking (winkel)programma mei 2018

–
–
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•
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FIGUUR 2 MOGELIJKE LOCATIES COMMERCIEEL CLUSTER (INCLUSIEF BEOOGDE LOCATIE LIDL)
Bron: Gemeente Almere; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning

1.2 SITUATIESCHETS
ONTWIKKELINGEN NA MEI 2018
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ACTUALISATIE VRAAGVERHOUDINGEN
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FIGUUR 3 BEVOLKINGSPROGNOSE NAAR LEEFTIJD NOBELHORST
Bron: Gemeente Almere; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning
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Oosterwold (en overig Hout)

FIGUUR 4 BEVOLKINGSPROGNOSE 2019 INWONERAANTAL NOBELHORST, VOGELHORST EN OOSTERWOLD EN
OVERIG ALMERE HOUT
Bron: Gemeente Almere; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning

ACTUALISATIE AANBODVERHOUDINGEN

FIGUUR 5 DETAILHANDELSSTRUCTUUR OMGEVING NOBELHORST: WINKELGEBIEDEN EN SUPERMARKTEN
Bron: Achtergrondkaart: PDOK; Detailhandelsvisie Almere, supermarktgidsonline.nl; Bewerking: Bureau Stedelijke
Planning
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2 RUIMTELIJK-ECONOMISCHE EFFECTEN

2.1 EFFECTEN OP MARKTMOGELIJKHEDEN ALMERE HOUT

DISTRIBUTIEVE TOETS ALMERE HOUT

HUIDIG
(2020)

2022

2025

2030

–

–

–

–

TABEL 2 DISTRIBUTIEVE TOETS SUPERMARKTEN ALMERE HOUT

•

•
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RESTERENDE MARKTMOGELIJKHEDEN DOOR SUPERMARKT(EN) A6 LOCATIE

’

SCENARIO 1

HUIDIG
(2020)

2022

2025

2030

2025

2030

TABEL 3 RESTERENDE MARKTMOGELIJKHEDEN ALMERE HOUT SCENARIO 1

SCENARIO 2

HUIDIG
(2020)

2022

TABEL 4 RESTERENDE MARKTMOGELIJKHEDEN ALMERE HOUT SCENARIO 2

•

•

2.2 EFFECTEN ONTWIKKELING (LIDL + FULLSERVICE
SUPERMARKT) A6-LOCATIE

ONDERZOEKSGEBIED EFFECTEN

FIGUUR 6 REISAFSTAND BINNEN 10 MINUTEN VANAF INITIATIEF LIDL
Bron: Openrouteservice maps; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning

FIGUUR 7 GEBIED WAAR EFFECTEN VOOR WORDEN BEPAALD (INVLOEDSGEBIED)
Bron: Achtergrondkaart: PDOK; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning

OMZETCLAIM EN EFFECTEN OP DE BESTAANDE STRUCTUUR
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FIGUUR 8 SUPERMARKTEN BINNEN INVLOEDSGEBIED
Bron: Locatus 2019; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning

SCENARIO 1 – LIDL
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TABEL 5 OMZETCLAIM EN VERDRINGINGSEFFECT BESTAANDE STRUCTUUR

RUIMTELIJK(-ECONOMISCH)E EFFECTEN

•

SCENARIO 2 – LIDL +
FULLSERVICE

•

FIGUUR 9 LOCATIE INITIATIEF LIDL IN RELATIE TOT HEEL ALMERE
Bron: Achtergrondkaart: PDOK; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning
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2.3 MOGELIJKHEDEN EN ADVIES NOBELHORST

FIGUUR 10 LOCATIE NOBELHORST EN INITIATIEF LIDL
Bron: Achtergrondkaart: PDOK; Bewerking: Bureau Stedelijke Planning

MAATVOERING EN AANBOD

LOCATIEVOORKEUR HEROVERWEGEN

‘
’

FIGUUR 11 OPTIE LOCATIES HART VOOR NOBELHORST
Bron: Nobelhorst herijking (winkel)programma 2018; Bewerking Bureau Stedelijke Planning (2020)
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3 TOETS AAN VIGEREND EN NIEUW
DETAILHANDELSBELEID

3.1 ESSENTIE VIGERENDE EN NIEUWE
DETAILHANDELSVISIE
VIGERENDE DETAILHANDELSVISIE (2014)

1. FIJNMAZIGHEID

3. RUIMTE BIEDEN AAN ONDERNEMERS

‘

’

CONCENTRATIE DAGELIJKSE DETAILHANDEL IN OF AAN BUURT-, WIJK- EN
STADSDEELCENTRA

NIEUWE VISIE IN ONTWIKKELING
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3.2 (IN)CONSISTENTIE INITIATIEF MET VIGERENDE EN
NIEUWE DETAILHANDELSVISIE
VOLOP INCONSISTENTIE MET VISIES
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KENGETALLEN EN DATA
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TABEL 6 KENGETALLEN BESTEDINGEN EN VLOERPRODUCTIVITEIT (EXCL. BTW)
Bron: Concept omzetkengetallen INretail en Panteia 2018
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TABEL 7 DISTRIBUTIEVE TOETS ALMERE HOUT

–

–

–

–

–

