
 
 

 

 

Verslag  
 
Datum:   21 juli 2017 
Onderwerp: mondelinge zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan ‘Hoog Achterveld’ 
Aanwezigen: Dhr. Vierdag (Hessenweg 357a), dhr. Houtveen (nr. 363), wethouder Overweg, dhr. 
Staps (gemeente) 
 

 
Inleiding 
Van 29 juni t/m 31 augustus 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Hoog Achterveld” ter inzage. Dhr. 
Vierdag, heeft op 11 mei zijn zienswijze in een gesprek met wethouder Overweg en dhr. Staps kenbaar 
gemaakt. Hierbij was ook dhr. Houtveen aanwezig. Laatstgenoemde heeft zijn zienswijze reeds per mail 
ingediend.  
 
Samenvatting zienswijze 
 
Dhr. Vierdag (verder: reclamant) is destijds betrokken geweest bij de beoordeling van de plannen. 
Buurtbewoners zijn toen benaderd, en uiteindelijk is hij samen met Pieter Tolboom in mei 2015 
aangehaakt. De voorbereidingstijd was erg kort. Bij de beoordeling van de plannen werd snel duidelijk dat 
geen enkel plan volledig voldeed aan de eisen zoals opgenomen in het PPvE. Eén van de plannen viel al 
direct af omdat er teveel afwijking was van het PPvE. De andere 4 plannen zijn vervolgens in 
behandeling genomen met de kanttekening dat met de kopende groep het gesprek aangegaan moet 
worden om hen te wijzen op afwijking van hun plan van het PPvE en het hieraan wel moeten voldoen. 
Uiteindelijk is gekozen voor het plan van de kopersgroep “Hoog Achterveld’. Er is toen wel discussie 
geweest over de situering van de nieuwe boerderij. Duidelijk was dat deze was gesitueerd op een schets 
buiten het bestaande bouwprofiel (de plek waar de bestaande en gesloopte bebouwing staat/stond) en 
hiermee dus afwijkt van de eisen van het PPvE. Dit is toen ook opgemerkt door dhr. Van Paridon. Erik 
Tolboom, die namens de gemeente aanwezig was, heeft direct gezegd dat de situering van deze 
boerderij bij de verdere uitwerking van de plannen moet voldoen aan het PPvE en dat de boerderij moet 
worden gebouwd op het huidige foot-print. 
 
Reclamant geeft aan dat eerder altijd is gesteld dat plannen moeten voldoen aan het PPvE en dat 
bebouwing moet plaatsvinden binnen het bestaande bouwprofiel. Reclamant is aanwezig geweest op 
bijeenkomsten in de Roskam. Deze werden goed bezocht. Omwonenden hebben toen al hun zorgen 
uitgesproken. Men wilde geen opvang, horeca, bebouwing buiten het huidige bouwblok o.i.d. Hierbij was 
ook de wethouder aanwezig(2

e
 bijeenkomst), en diverse medewerkers van de gemeente. Op beide 

bijeenkomsten is door de medewerker van Ogen expliciet gezegd dat er alleen mag worden gebouwd op 
de huidige foot-print en niet daarbuiten. 
 
Reclamant stelt dat er druk op de gemeente is uitgeoefend door anderen. Door het plan nu ter inzage te 
leggen wil de gemeente kijken hoe de omwonenden reageren. Bovendien is het plan vlak voor de 
zomervakantie ter inzage gelegd. Ook hebben lang niet alle omwonenden de brief van de gemeente 
ontvangen. Reclamant heeft deze niet gekregen, en hij is niet de enige. Tevens heeft op de site 
Overheid.nl geen melding van de publicatie plaatsgevonden van het ontwerp bestemmingsplan. 
Bewoners zijn er bij toeval achter gekomen dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt. Reclamant 
vermoedt dat dit met opzet is gebeurd.  
  
Reclamant geeft aan dat de oorspronkelijke boerderij rond 1985 is afgebrand. Deze heeft gestaan op de 
plek waar nu de schuur staat. In vergelijking met de oude boerderij wordt de nieuwe boerderij een stuk 
verder naar voren geplaatst: ruim 25 meter. Reclamant heeft nu nog zicht tot over de Helweg, dat is 
straks voorbij. Reclamant heeft tijdens dit gesprek de tekening van de gemeente laten zien van de 
huidige foot-print/bouwblok. Hieruit blijkt dat de boerderij voor het overgrote deel wordt gesitueerd buiten 
het huidige bouwblok/foot-print. 
Bovendien grenst de boerderij niet aan het binnenerf, terwijl dit wel een voorwaarde is uit het PPvE.  



2 van 2 

Verder mogen er binnen de agrarische bestemming veldschuren en andere bouwwerken komen en is in 
de tuin een gebouw mogelijk t.b.v. de moestuinen. Dit alles is in strijd met het PPvE en met de 
toezeggingen op de bijeenkomsten in de Roskam: er mag alleen gebouwd worden op de huidige 
footprint!  
Bebouwing in de tuin of agrarische bestemming, buiten de huidige footprint, gaat ten kosten van het 
huidige uitzicht van reclamant over de weilanden en is in strijd met het PPvE en de toezeggingen gedaan 
tijdens de bijeenkomsten in de Roskam. 
Ook kunnen er paardenbakken worden aangelegd en maakt reclamant hiertegen bezwaar. Weliswaar 
met ontheffing, maar we weten hoe dat gaat.  
 
In het ontwerpbestemmingsplan wordt lichte horeca toegestaan. In Achterveld is voldoende horeca 
aanwezig. Niet is gewaarborgd hoe parkeer- en geluidsoverlast voor omwonenden wordt voorkomen. 
Reclamant maakt bezwaar tegen deze bestemming. 
 
Tijdens het gesprek geeft reclamant aan dat hij graag wil dat Erik Tolboom aanschuift. Hij is aanwezig 
geweest bij de beoordeling van de plannen en weet wat er toen is gezegd. De wethouder geeft aan dat hij 
dhr. Tolboom gewoon zijn werk wil laten doen, en hem niet onvoorbereid wil “oproepen” en voor het blok 
wil zetten. Reclamant is hier niet over te spreken, en geeft aan geen vertrouwen te hebben in de 
wethouder omdat door deze handelswijze de wethouder onderling kan afstemmen wat Erik Tolboom 
wel/niet mag zeggen. De wethouder zal met Erik Tolboom praten zonder dat hij wil dat reclamant hierbij 
aanwezig is. Reclamant heeft gevraagd om de uitkomst van dit gesprek echter tot heden niets meer 
vernomen. 
 
Tijdens het gesprek op 21 juli 2017 is gebleken dat er een proces verbaal is opgemaakt van de 
beoordeling van de plannen bij Ogen op 18 mei 2015. Hierbij waren Pieter Tolboom en reclamant 
aanwezig namens de omwonenden. Zowel Pieter Tolboom als reclamant zijn niet op de hoogte van het 
bestaan van dit proces verbaal laat staan over de inhoud hiervan. 
 
Reclamant stelt dat de gemeente niet eerlijk is. Het plan voldoet niet aan het PPvE en de toezeggingen 
die zijn gedaan aan de omwonenden tijdens de bijeenkomsten in de Roskam, waarbij ook de wethouder 
aanwezig is geweest. Hij vindt dat het plan moet worden ingetrokken. Men moet een plan in procedure 
brengen dat voldoet aan het PPvE. Omwonenden worden benadeeld door niet meer te voldoen aan het 
PPvE. Reclamant verwacht van een wethouder/overheid dat zij de eisen zoals vastgelegd in het  PPvE 
handhaven/nakomen. 
 
 
1 augustus 2017      
 
Jeroen Staps      dhr. Vierdag 
 
 
 
 
 
  


