
Nota van beantwoording zienswijze project de Witte Hond, Leidsevaart 272 – 282 in Vogelenzang     2019007642 

1. Inleiding 

De ontwerp vvgb en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben tot en met 26 september 2019 ter inzage gelegen. Een ieder kon tot het einde van deze 

termijn een zienswijze indienen. Gedurende deze termijn is er een zienswijze ingediend. 
 

2. Samenvatting en conclusie 

De zienswijze geeft geen aanleiding om de vvgb aan te passen. 
 

3. Inhoudelijke beantwoording 

Opmerking Beantwoording Actie 

1. Afgevraagd wordt of het nodig was om 

de 9 woningen de amoveren. Met al deze 

woningen is niets mis en woningen uit 

dezelfde bouwperiode worden tot op 

heden nog tot genoegen bewoond. Het 

slopen van deze woningen wordt mede 

veroorzaakt doordat u in gebreke blijft in 

het creëren van nieuwe bouwlocaties. 

De aanvrager heeft de keuze gemaakt om niet de bestaande woningen bouwkundige te 

verbeteren maar te vervangen voor appartementen. Het wel of niet toevoegen van 

nieuwe bouwlocaties is hierbij geen overweging geweest. 

Geen 

2. Het project voldoet niet aan de redelijke 

eisen van welstand. Als de meerderheid 

van de raad het lelijk vindt, dan mag ik 

toch wel verwachten dat het college hier 

iets mee doet? Uw motivatie dat de 

welstandscommissie pas na meerdere 

aanpassingen heeft ingestemd, snijdt 

geen hout. Meerdere aanpassingen 

betekend niet dat een goed ontwerp is.  

Indiener van de zienswijze geeft aan het geen goed ontwerp te vinden. De 

welstandscommissie heeft positief geadviseerd. Zij zijn de deskundige op het gebied van 

Welstand. Indiener van de zienswijze komt met een persoonlijke mening en onderbouwt 

dit niet door middel van een contra expertise van een deskundige. Dat niet iedereen zich 

kan vinden in het ontwerp, is geen reden om het advies niet over te nemen.  

Geen 

3. De bouwmassa past niet in de gebouwde 

omgeving. Deze rechthoekige 

bouwmassa is te groot, te dominant en 

past qua schaal en vorm niet op deze 

locatie. Er wordt bezwaar gemaakt tegen 

Zie reactie bij punt 2. De Welstandscommissie kijkt bij de advisering naar het plan in het 

geheel. Hierbij wordt ook de aansluiting op de omgeving meegenomen. Het gebouw 

wordt passend geacht.  

Geen 



het voorstel om in het bestemmingsplan 

de bouwhoogte van het gebouw te 

verhogen van 7 meter naar 10 meter en 

om het aantal woningen te verhogen van 

9 naar 21. 

4. Er is nogal wat groen gesloopt en 

verdwenen rondom dit project, o.a. het 

plantsoen gelegen in de oksel van de 

Vogelenzangseweg waar nu alleen stuk 

gras met een betonnen bank rest. Nu 

wordt het laatste stukje groen, het 

plantsoen voor de woning ook 

weggehaald. Dit plantsoen is 

beeldbepalend voor de entree naar 

Vogelenzang. De gebruikswaarde mag 

dan beperkt zijn, maar de 

belevingswaarde van dit plantsoen is 

enorm groot en dat moet ook zo blijven.  

Het slopen van al het groen, tuinen en 

bomen werkt negatief op de CO2- en 

stikstofreductie. Er wordt bezwaar 

gemaakt tegen het voorstel om groen en 

tuin in het huidige bestemmingsplan te 

wijzigen in bouwvlak. 

Het is een plantsoen met een redelijke afmeting. Het bestaat uit gras met wat 

heestervakken en enkele bomen. Door dit plantsoen heeft de bocht een groen beeld. Het 

plantsoen vormt nu een buffer tussen de bebouwing en de weg. Het plantsoen is niet 

zodanig waardevol dat het als beeldbepalend gekwalificeerd wordt.  

Deze locatie ligt in het dorp, op de plek waar de oude dorpskern begint, dus een stenig 

beeld is niet onlogisch en in de directe omgeving is voldoende groen aanwezig. Het 

groene beeld wordt op deze locatie vooral bepaald door de Leidsevaart en de velden aan 

de andere kant daarvan. 

De aangehaalde verwijdering van groen, is weggehaald vanwege de herinrichting van de 

Leidsevaart, wat geen onderdeel is van dit plan. Hierbij zijn onder andere vanwege een 

duidelijke en veilig entree bomen gekapt. Er is echter wel een middenberm met gras en 

bollen voor gecompenseerd. Het plantsoen in de oksel van de Leidsevaartweg moet nog 

worden ingericht. Diverse bewoners hebben het initiatief genomen hier een ontwerp 

voor te (laten) maken. Ook de milleniumboom, die niet gekapt is, maar tijdelijk naar de 

kweker is verplaatst, krijgt en nieuwe plek. Veel van de bomen waren, zeker na de 

rioolvervanging, niet meer levensvatbaar. Om zo snel mogelijk weer te komen tot grote 

bomen is een formaat gekozen dat nog nét boomtechnisch verantwoord is. Daarnaast is 

ook ondergronds geïnvesteerd in ruim voldoende plantplaatsverbetering. 

Geen 

5. Het plan voldoet niet aan beleidsregel 3, 

omdat de ruimtelijke kwaliteit niet 

verbetert, maar verslechtert. Indiener 

van de zienswijze geeft aan dat hij dat in 

de punten 2, 3 en 4 al heet aangetoond.  

Er wordt bezwaar gemaakt tegen de 

VVGB en de afgifte van de 

omgevingsvergunning. 

Zie reactie punt 2. Er is wel een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt 

gekeken of de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde toeneemt.  

Gebruikswaarde: De gebruikswaarde van het kavel wordt aanzienlijk uitgebreid. De 

keuze voor uitbreiding van het aantal woningen van 12 naar 21 woningen is een forse 

uitbreiding van het woningaanbod waarin sterk wordt ingezet op de kwaliteit van de 

leefomgeving. Door te werken met een andere woningtypologie neemt het bebouwt 

oppervlakte niet extreem toe. 

Vanuit de stedenbouwkundige opzet staat het perceel op een markant punt die fungeert 

als entree aan de zuidkant van dorp Vogelenzang. Het voorgestelde bouwplan versterkt 

Geen 



het beeld van de huidige stedenbouwkundige structuur van de Vogelenzangseweg. De 

relatie met de omgeving wordt op verschillende schalen opgezocht voor zowel de 

bouwhoogte, korrelgrootte als in de profilering van de straat. Belevingswaarde: De 

betere stedenbouwkundige inpassing geeft karakter zowel op het straatprofiel als in de 

overgang van openbaar naar privé. De knik naar buiten draagt sterk bij aan herkenning 

van de massa en de begeleiding van de Vogelenzangseweg. 

Aan groengebieden is geen gebrek in en rondom de Vogelenzangseweg. De Leidse Vaart 

en de achterliggende landbouwgebieden geeft in die zin voldoende ruimte in gebruik en 

beleving. In het geheel beschouwd neemt de belevingswaarde van het nieuwe plan in de 

omgeving toe.  

Toekomstwaarde: Wonen is een functie waarvan de vraag op korte- lange termijn niet 

zal verdwijnen. De intensivering van woningen draagt bij aan toekomstbestendig 

kavelgebruik. Mede omdat restaureren niet voldoende kwaliteitsverbetering oplevert 

biedt een nieuwbouwplan gezien vanuit huidige duurzaamheidseisen een belangrijk 

uitgangspunt. De toekomstwaarde zal in die zin op verschillende schaalniveaus 

toenemen.  

In dit plan wordt ruim ingezet op levensloopbestendige woningen. Ook met het oog de 

vergrijzing van de bevolking is het een positief aspect dat de woningen nu al zo worden 

ontwikkeld dat er op een later moment geen aanpassingen meer gedaan hoeven te 

worden. 

 

Gelet op het bovenstaande wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd.  

6. Het bouwplan ligt zeer dicht bij een 

Natura2000-gebied. Volgende de 

uitspraak van de RvS mag het PAS niet 

meer worden gebruikt. De 

stikstofdepositie wordt in de stukken van 

de gemeente berekend middels een 

AERIUS berekening en met een 

drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar. 

Sinds de uitspraak van de RvS moeten 

deze projecten allemaal herrekend 

worden en de drempelwaarden zijn ook 

Bij de voorbereiding van het ontwerpbesluit had de Raad van State haar uitspraak met 

betrekking tot het PAS niet gedaan. Tot medio september 2019 was er landelijk geen 

duidelijk hoe er omgegaan moest worden met de uitspraak van de Raad van State. Op 26 

september 2019 is er een aanvullend stikstof onderzoek uitgevoerd. De uitkomst van de 

AERIUS is 0,00mol/ha/pj.  

Er is geen sprake van een toename van stikstof. De berekening is akkoord bevonden. Dit 

wordt meegenomen in het definitieve besluit.  

 

 

 

 

Geen 



niet meer toepassing. De gemeente heeft 

achterhaalde stukken ter visie gelegd en 

op de stukken heeft de gemeente 

besloten geen MER-procedure te starten. 

Stikstofdispositie herberekeningen en 

overige stukken ontbreken bij de 

aanvraag. 

7. Op meerdere punten zijn uw ter visie 

gelegde stukken onjuist, onvolledig, niet 

actueel etc, zoals: 

• Her ereke i ge  . .t. 
stikstofdepositie ontbreken. De huidige 

ter visie gelegde stukken zijn onvolledig 

en achterhaald. 

• De aa raag oldoet iet aan de thans 

geldende parkeernota. Er ontbreekt een 

elektrisch oplaadpunt en de additionele 

parkeerplaatsen. De ter visie gelegde 

stukken zijn onvolledig. 

• I  ij  orige zie s ijze (dd 24-6-19) 

heb ik u gewezen op de onjuiste 

geluidbelasting op de gevels, hetgeen u 

ook bevestigt. Bijgevoegde 

geluidsberekeningen zijn hierop niet 

aangepast of aangevuld. De ter visie 

gelegde stukken zijn niet juist en niet 

volledig. 

• Het proje t raagt o  90 2 
compensatie open water. Uit de stukken 

blijkt niet hoe en waar dit wordt 

gerealiseerd. De ter visie gelegde stukken 

zijn niet actueel. 

 Zie punt 6. 

 Een aanvraag wordt getoetst aan de regelgeving die geldt op het moment dat 

een aanvraag is ingediend. Ten tijde van de aanvraag gold er geen parkeernota; 

die is op 30-7-2019 in werking getreden. Er dient wel aan de CROW normen 

voldaan te worden. De CROW-berekening is toegepast en hier voldoet het aan. 

Oplaadplekken waren op het moment dat de aanvraag is gedaan, geen 

verplichting.  

 Terecht wordt opgemerkt dat de berekening voor de geluidsbelasting foutief is 

uitgevoerd. Dit is echter wel gecorrigeerd. Naar voren is gekomen dat de 

benodigde geluidswerende voorzieningen, die al getroffen moesten worden, 

voldoen aan de nieuwe berekening geluidsbelasting.  

 Het college heeft op 28 mei 2019 ingestemd met een afkoopregeling voor 

watercompensatie. Deze afkoopcompensatie maakt geen onderdeel uit van de 

ter inzage legging.  

Geen 

 


