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Van:
Verzonden: maandag 25 november 2019 16:40
Aan: !Griffie
CC:
Onderwerp: [...] Gemeente Woerden (19U.23311)
Bijlagen: ATT88928.pdf

Urgentie: Hoog

Geachte heer, mevrouw, 

Namens [...] doe ik u in bovengenoemde procedure bijgaand schrijven toekomen naar de inhoud waarvan ik u 
verwijs. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik, 

met vriendelijke groet, 

[...]

Kennemerstraatweg 2 
1815 LA Alkmaar 

[...]

www.vandiepen.com  

Disclaimer 
Van Diepen Van der Kroef Advocaten is een maatschap die mede beroepsvennootschappen omvat. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, wilt u dat dan aan de verzender laten weten door een antwoord e-mail? Wilt u het bericht en 
eventuele bijlagen vervolgens onmiddellijk wissen zonder deze te kopiëren of te verspreiden? 

Van Diepen Van der Kroef Advocaten is a partnership which includes professional corporations. Any liability shall be limited to the amount which is paid out under the firm's professional liability 
policy in the matter concerned. If you have received this message in error, please advise the sender by reply e-mail and immediately delete the message and any attachments without copying or 
disclosing the contents.



VA DIEPEN 
VA DER KROEF 

Gemeente Woerden 

t.a.v. gemeenteraad 

Postbus 45 

3440 AA WOERDEN 

Uitsluitend per e-mail: raadsqriffieAwoerden.n1 

uw kenmerk ons ken merk datum 

19U.23311 NH190622/02-008 25 november 2019 

inzake bijlagen e-mail 

A: Kruijf de/Gemeente 0 k.witte@vandiepen.com 

R217456972 

Geachte heer, mevrouw, 

Nannens de familie Kruijf is op 9 september jl. een zienswijze ingediend op het (ontwerp) 

bestemmingsplan en de (ontwerp) omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van 24 woningen op de 

plek van de voormalig school "De Pionier". lnmiddels is de zienswijze ook mondeling toegelicht tijdens 

een gesprek in het Milandhof op 30 oktober jl. 

Op 12 december a.s. zal blijkens de planning van de genneente Woerden een Politieke avond 

plaatsvinden. Ten behoeve van de Politieke avond wensen clienten nog wel het volgende aanvullend 

naar voren te brengen. 

Clienten wonen al 40 jaar in een rustige onngeving  

Clienten wonen at 40 jaar aan de Clausstraat te Zegveld. Toen clienten daar kwamen wonen, zat er 

een kleine school tegenover de woning. De school bestond slechts uit twee lokalen. Het was een 

rustige buurt en clienten konden genieten van een rustige omgeving. Een belangrijke factor om over te 

gaan tot aankoop van de woning. Daarbij hadden clienten volop zonlicht in hun woning en voortuin. 

De school bestond namelijk alleen uit een begane grond, dus kwam niet boven de woningen uit. 

Met het nieuwe beoogde plan zullen clienten aankijken tegen een groot, massief gebouw. Tevens zal 

de eens zo rustige buurt veranderen in een drukke buurt met doorgaande/permanente 

verkeersbewegingen. Momenteel zijn er 26 woningen in de Clausstraat. De komst van 24 extra 
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woningen zal voor bijna een verdubbeling zorgen. Naar het oordeel van clienten is niet (voldoende) 

gemotiveerd — en bevat het plan/de omgevingsvergunning in zoverre een motiveringsgebrek — 

waarom er 24 extra woningen zijn. Nota bene zijn dit 10 extra woningen dan in eerste instantie 

beoogd was. 

Bestemming van hele andere orde  

De bestemming van de locatie waar de school stond gesitueerd was een maatschappelijke 

bestemming. Thans worden clienten geconfronteerd met een hele nieuwe bestemming, namelijk 

wonen. Een maatschappelijke bestemming is van hele andere orde dan de bestemming wonen. Ook 

de gevolgen daarvan zullen van invloed zijn op het woongenot en ook de waarde van de woning van 

clienten. De bestemming wonen heeft een veel meer permanent karakter. Van een rustige omgeving, 

worden clienten door de nieuwe bestemming geconfronteerd met veel meer verkeersdrukte, geluids-

en stankoverlast, hetgeen tevens een aantasting met zich mee zal brengen voor de privacy van 

clienten. Het nieuwe plan brengt schade met zich mee voor clienten. 

Toen er nog een school stond gesitueerd, waarbij clienten nog maar eens benadrukken dat het 

slechts een kleine school was met slechts enkele lokalen, hadden clienten slechts te maken met een 

zeer beperkte verkeersdrukte. Aileen in de ochtend en in de middag op het moment dat de kinderen 

naar school werden gebracht en van school werden gehaald. In de avonduren hadden clienten 

nergens last van. Er was verder geen activiteit aanwezig. 

Door de nieuwe bestemming worden clienten geconfronteerd met een grotere verkeersdrukte. De hele 

dag door zal er verkeer in- en uitrijden. Aangezien clienten wonen in de hoekwoning, gelegen aan de 

weg die loopt naar het nieuw te realiseren gebouw toe, krijgen clienten te maken met doorgaande 

verkeersdrukte, uitstoot, geluidshinder, inkijk in de tuin en in de woning. Dan spreken we alleen nog 

maar over de verkeersdrukte en is nog niet gesproken over het te realiseren gebouw zelf. Ook zijn 

clienten van oordeel dat deze grotere verkeersdrukte voor parkeeroverlast zal zorgen, zo niet voor 

problemen. Clienten zijn van oordeel dat de hoeveelheid parkeerplaatsen niet zullen volstaan. 

lmmers, er worden ongeveer hetzelfde aantal 37 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit is hetzelfde aantal 

als eerder voorgeschreven stond toen er slechts nog maar 14 woningen zouden worden gerealiseerd. 

Locatie en bouwhoogte  

Met het nieuw te realiseren plan zullen clienten rechtstreeks worden getroffen in hun belangen en hun 

rechten. Het gebouw komt namelijk rechtstreeks tegenover de woning van clienten. Dit terwijI eerst het 

gebouw niet rechtstreeks tegenover de woning van clienten zou worden gesitueerd. Ook de hoogte 
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van het gebouw is vele malen hoger dan in eerste instantie beoogd. Hierdoor krijgt het gebouw ook 

nog eens een massieve uitstraling, hetgeen afbreuk doet aan het dorpse beeld. 

Met name bezwaarlijk voor clienten is, is dat de hoogte van het nieuw te realiseren gebouw al het 

zonlicht bij clienten zal ontnemen. Dit brengt een aanzienlijke waardedaling van de waning van 

clienten met zich mee. Clienten lijden hierdoor schade. Naast het felt dat clienten schade zullen lijden, 

wordt clienten oak het uitzicht ontnomen. Het uitzicht waar ze 40 jaar lang van hebben genoten. Er zal 

een opgesloten gevoel ontstaan bij clienten als gevolg van de realisatie van het hoge gebouw. 

Clienten zijn van oordeel dat onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van clienten. Er is 

niet of onvoldoende gemotiveerd waarom er due bouwlagen moeten komen. Nergens blijkt uit de 

noodzaak van 24 woningen. Naar het oordeel van clienten kan oak warden volstaan met minder 

woningen, dan wel kunnen de woningen op alternatieve locaties warden gerealiseerd. Onderstaand 

wordt hierop ingegaan. 

Alternatieven  

Achter de Milandhof staan nu 24 bejaardenwoningen die niet meer voldoen aan de (wettelijke) 

vereisten. De liften zouden te klein zijn. Momenteel zitten er geen bejaarden in. Clienten zien niet in 

waarom die woningen niet zouden warden gebruikt waarvoor ze oak zijn bedoeld. Ook zou ervoor 

kunnen warden gekozen am de woningen te slopen en vervolgens een nieuw gebouw te realiseren 

voor 65+-ers. 

Stikstof 

Tot slot willen clienten nog wel wijzen op de uitstoot van stikstof. Zoals u niet zal zijn ontgaan heeft de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 een belangrijk oordeel geveld 

over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling heeft (heel kart gezegd) geoordeeld dat het 

PAS in strijd is met artikel 6, derde lid van de Habitatrichtlijn en onderdelen van de relevante 

regelgeving onverbindend verklaard. 

In de toelichting op het conceptbestemmingsplan staat opgenomen dat verkeer van en naar de 

nieuwe woningen leidt tot stikstofemissie en stikstofdepositie in de omgeving van het plangebied. Oak 

stikstofemissie van eventuele installaties en stikstofemissies tijdens de bouwfase dragen hieraan bij. 

Er dient volgens de toelichting nog een toets plaats te vinden am de nadelige gevolgen voor 

nabijgelegen Natura 2000 gebieden uit te sluiten. De uitkomst hiervan is aldus nog niet bekend en kan 

door clienten niet warden gecontroleerd of warden beoordeeld. Clienten kunnen aldus oak niet 

beoordelen of er berekeningen zijn gemaakt naar aanleiding van de update van de AERIUS 



oogacht nd, 

. Witte 
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Calculator. lndien sprake is van een toename van depositie, kan het plan/de omgevingsvergunning 

naar het oordeel van clienten niet (ongewijzigd) in stand blijven. 

lk verzoek u vriendelijk deze brief toe te voegen aan het dossier. Clienten worden graag op de hoogte 

gehouden van het verdereyroop van de procedure. 

wanders.l
Markering

wanders.l
Markering

wanders.l
Markering

wanders.l
Markering

wanders.l
Markering

wanders.l
Markering


	Stijl voor memo
	Stijl voor memo1
	ATT88928
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4




