
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 
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Namens cliënte, mw. , wonende aan de   te Harmelen, breng ik 

hierbij een zienswijze naar voren tegen het ontwerpbestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 welke 

tot en met 24 februari 2022 ter inzage ligt. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan ziet op de planologische inpassing van de bouw van 6 vrijstaande woningen, 

11 patiowoningen en 25 meergezinswoningen. Van de 25 meergezinswoningen zijn 7 studio’s, 4 middel 

dure huurwoningen en 14 sociale huurwoningen. Op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Kern Har-

melen” van kracht welke op 15 oktober 2009 is vastgesteld. Er rust een enkelbestemming “Maatschappelijk” 

op de projectlocatie. In het plangebied bevond zich voorheen een school, een kinderdagverblijf en een 

zwembad. Het voorgenomen bouwplan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Derhalve is het 

onderhavige bouwplan nu vervat in het ontwerpbestemmingsplan waarin de bestemmingen “Groen”, “Ver-

keer” en “Wonen” op het plangebied worden gelegd. 

 

Omwonenden zijn reeds lange tijd met de gemeente in gesprek over de voorgenomen bouwplannen. Cli-

ente heeft -al dan niet vertegenwoordigd door haar zoon- deelgenomen aan de gesprekken met de 
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gemeente en is aanwezig geweest bij de voorlichtingsbijeenkomsten. De plannen voor de onderhavige pro-

jectlocatie zijn al talloze malen gewijzigd. Op 18 augustus 2017 heeft cliënte reeds een zienswijze inge-

diend tegen het voorontwerp bestemmingsplan van het toenmalige bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 

6, (zwembadlocatie Harmelen) ingediend. Hierop heeft zij pas op 17 juli 2018 inhoudelijk antwoord ontvan-

gen inhoudende de mededeling dat het plan toch niet doorging maar zou worden geïntegreerd in een ander 

bestemmingsplan. Tegen het onderhavige plan is namens cliënte een inspraakreactie ingediend waarop 

door uw college is gereageerd in de Nota van beantwoording inspraakreacties en vooroverlegreacties.  

 

De bezwaren van cliënte zien op de navolgende punten. 

 

1. Cliënte wenst nogmaals te benadrukken dat zij niet tegen de bouw van de geplande woningen als 

zodanig is. Wel heeft zij bezwaren tegen de voorgenomen landschappelijk inpassing van het bouw-

plan. Met name tegen de ernstige aantasting van haar woongenot door de afbreuk van de huidige 

groenvoorziening en de aantasting haar privacy en haar uitzicht. Cliënte is woonachtig in een ge-

schakelde bungalow met (vrij ondiepe) achtertuin. 

 

Het is niet duidelijk wat er thans geregeld is voor de realisatie van de bomen en struiken. In de toe-

lichting op het ontwerpbestemmingsplan staat hierover op pagina 49 enkel als volgt vermeld. 

 

Het plan dat in januari en februari 2018 is besproken is mede naar aanleiding van de inspraakreac-

ties en bezwaren van de bewoners van de Eikenlaan op onderdelen aangepast. Zo is:  

 

- het aantal woningen beperkt toegenomen;  

- de afstand van de grondgebonden woningen tot de bebouwing aan de Eikenlaan toegeno                      

men;  

- de mogelijkheid gecreëerd om meer bestaande bomen te behouden;  

- het doorzicht van de achtertuinen van de Eikenlaan naar het zuiden vergroot. 

 

Cliënte merkt op dat bestaande groenvoorziening al deels is verwijderd dan wel gekapt. Blijkens de 

impressies en tekeningen zal het beeld op de CPO woningen vanuit de achtertuin van de Eikenlaan 

11 tot en met 19 eruit komen te zien zoals weergeven op de bijlage.  

 

Allereerst merkt cliënte op dat hierbij wordt uitgegaan van de realisatie van een erfafscheiding van 2 

tot 2,5 meter + erfgrenshoogte. Het ontwerpbestemmingsplan lijkt evenwel geen voorwaardelijke 

verplichting te bevatten voor de realisatie van een erfafscheiding. De impressies en tekeningen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad 3 

  
Ons kenmerk 2018007586-01 

ARAG SE Nederland  ·  Postbus 230, 3830 AE  LEUSDEN   ·  Kastanjelaan 2, 3833 AN  Leusden  ·  T (033) 43 42 342  ·  F (033) 43 42 300 

www.ARAG.nl  ·  BAN  NL38 RABO 0385 2844 38  ·  BIC  RABONL2U  ·  Incassant ID  NL87ZZZ557941730000  ·  BTW  NL851862731B01  ·  KvK  55794173 

ARAG SE is statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)  
  

geven dan ook geen juiste weergave van de maximale invulling van het bestemmingsplan. Zonder 

voorwaardelijke verplichting voor de realisatie van een erfafscheiding van 2 tot 2,5 meter kan er in 

beginsel ook een situatie ontstaan waarbij er vanuit de begane grondverdieping van de te bouwen 

woningen direct en volledig zicht is in de woning van cliënte (bij het niet realiseren van een erfaf-

scheiding). Zeker daar het bouwvlak van de te bouwen woningen vrij ver doorloopt in noordelijke 

richting. Dit klemt des te meer daar het ontwerpbestemmingsplan slechts erf- en terreinafscheidin-

gen toestaat van 1 meter hoog (artikel 5.2 sub b onder 1 voor bouwwerken, geen gebouw zijnde). 

Hoewel een erfafscheiding van 2 meter hoog vooralsnog vergunningvrij kan worden gerealiseerd in 

achtererfgebied geldt dit niet voor een erfafscheiding van 2,5 meter hoog. Het is cliënte dan ook niet 

duidelijk hoe de bijgevoegde impressies en tekeningen tot stand zijn gekomen. De juridische grond-

slag hiervoor lijkt te ontbreken. Cliënte geeft er de voorkeur aan dat er bomen worden gerealiseerd 

langs de erfgrens op de percelen van de te bouwen woningen teneinde het zich op de woningen 

aan de Eikenlaan volledig weg te nemen. Cliënte verzoekt uw raad over te gaan tot het opnemen 

van en landschapsinrichtingsplan of erfinrichtingsplan waarin middels een voorwaardelijke verplich-

ting een hoge groene buffer wordt gerealiseerd tussen de te bouwen woningen en de woningen aan 

de Eikenlaan door het aanplanten dan wel behouden van bomen.   

 

2. Voor zover uw raad niet over wenst te gaan tot het verplichten van een groene buffer middels de 

aanplant of het behoudt van bomen verzoekt cliënte u de ramen aan de achterzijde van de te bou-

wen woningen op de eerste verdieping te voorzien van melkglas teneinde de privacy van de bewo-

ners van de Eikenlaan te waarborgen.  

 
3. Cliënte merkt voorts op dat er in uw bestemmingsplan een definitie van “peil’ ontbreekt. Hierdoor is 

het onduidelijk hoe de goot- en bouwhoogte van een bouwwerk moet worden bepaald. Teneinde te 

voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij het maaiveld kunstmatig wordt opgehoogd, verzoekt 

cliënte u een definitie op de nemen van “peil” waarbij nadrukkelijk wordt uitgegaan van het be-

staande maaiveld.   

 

4. U overweegt in de Nota van beantwoording inspraakreacties en vooroverlegreacties dat er ten zui-

den van de perceelgrens in het noordelijke deel van het plangebied een nieuwe drainagevoorzie-

ning zal worden gerealiseerd. Het is kennelijk de bedoeling dat cliënte een strook grond van 0.85 

meter diep van de gemeente koopt en zorg draagt voor het beheer van de drainagevoorziening. 

Voor zover hier van belang merkt cliënte reeds op voorhand op dat zij hier geen interesse in heeft 

en hier niet toe zal overgaan.    
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