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Nota van beantwoording van zienswijzen ontwerpbesluit kerkgebouw HHG   OU14/05715 
 
Het voornemen van het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een kerk, inclusief de (ontwerp)verklaring (het ontwerpbesluit), 
heeft met ingang van woensdag 17 september 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis. Gedurende de zienswijzeperiode heeft een 
ieder de gelegenheid gehad om zienswijzen naar voren te brengen. 
 
Er zijn binnen deze periode 94 zienswijzen ingediend in 16 verschillende varianten. 
 
Drie van de 94 zienswijzen zijn niet voorzien van een afzender en daardoor anoniem. Na sluiting van de termijn zijn nog zeven zienswijzen ontvangen. Deze 
tien zienswijzen worden in principe buiten beschouwing gelaten bij de beantwoording. Overigens is de inhoud van deze zienswijzen gelijkluidend aan drie van 
de zestien tijdig ingediende varianten. 
 
Op de volgende pagina’s worden achtereenvolgens de volgende aspecten behandeld: 

- overzicht van de tijdig ingediende zienswijzen; 
- overzicht van de na sluiting van de termijn ingediende zienswijzen; 
- de samenvatting van, en de reactie op ingediende zienswijzen over de voorgeschiedenis; 
- de samenvatting van, en de reactie op de ingediende zienswijzen, per variant. 

 
 
In onderstaande tabel is het overzicht van de tijdig ingediende zienswijzen weergegeven. 
 

Variant Nr. Afzender Adres Postcode en woonplaats 

Variant 01 F.W. Perrels Houtzaagmolen 21 2935 AX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 02 Dekker Tankopslag B.V., t.a.v. M. Frerichs IJsseldijk-West 66 2935 AR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 03 St. Rechtsbijstand Gezondheidszorg, 

t.a.v. mr. O.V. Wilkens, 

namens M.S.G.J. Moons 

Postbus 8116 

 

Zijdepark 5 

2503 RC  UTRECHT 

 

2935 LB  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 04 C.J. van Vliet Wilhelminastraat 59 2935 XV  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 05 A. Voorbach - Trouborst Kerkweg 30 2935 AJ  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 06 A.J. Kaat Houtzaagmolen 44 2935 AX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 07 A. van der Wal-van den Berg Bakwetering 21 2935 SC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 H.H.A. Mulder Beukendaal 3 2935 SE  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 A.A. Mulder-Harteveld Beukendaal 3 2935 SE  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M. van Walsum De Grutto 11 2935 VA  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M. van der Velden De Kievit 11 2935 VB  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 L. Woutersen De Kievit 9 2935 VB  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 E. Braaf De Linde 7 2935 SH  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 
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 T. Fortgens Eikendaal 4 2935 SL  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M. Piek Eikendaal 5 2935 SL  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 C.A. Boomsluiter Ganzenhof 29 2935 VD  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 H.F.A. Weijer IJsseldijk-Noord 272 2935 BR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 P. de Bruijn IJsseldijk-Noord 323 2935 CR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 E.S. de Bruijn-Markus IJsseldijk-Noord 323 2935 CR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J.C. Lekkerkerker Kaaswetering 5 2935 CZ  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 Y. Lekkerkerker Kaaswetering 5 2935 CZ  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 C.M. Woutersen Lijsterhof 6 2935 VE  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 T. Koornhof Nachtegaallaan 5 2935 VJ  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M. Markus Oudelandseweg 5 a 2935 LC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M.A. Markus-van Dam Oudelandseweg 5 a 2935 LC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 A. Speksnijder Reigerlaan 24 2935 VM  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 H.A. Donker Reigerlaan 48 2935 VN  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 D. van Santen Staccato 18 2925 BR  KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

 A. van Soest 't Schoor 2 2935 SX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 08 A. van der Steenhoven De Kievit 8 2935 VB  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 09 A. Martens IJsseldijk-Noord 316 2935 CR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 10 M. Weijer IJsseldijk-Noord 271 2935 BR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 11 G. Goudriaan Abelenlaan 37 2935 SB  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 W. Rijneveld Aelbrecht van Naaldwijklaan 47 2935 TC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 P.A. Pols Bakwetering 19 2935 SC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 S. de Bode Bakwetering 20 2935 SC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 H. van der Wal Bakwetering 21 2935 SC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 B. Bouter Bakwetering 22 2935 SC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J.A. Rosberger De Berk 10 2935 SG  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 P.T. den Uyl De Berk 9 2935 SG  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J.E.H. Mudde Hennepwerf 10 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 P. Hoogendijk Hennepwerf 19 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M. Meijboom Hennepwerf 22 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J. Zemering Hennepwerf 25 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 
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 P. de Vries Hennepwerf 27 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 Th. A. Verweij Hennepwerf 28 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J.H. de Jong Hennepwerf 29 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 W. den Ouden Hennepwerf 30 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M. de Jong Hennepwerf 31 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 A. Deelen Hennepwerf 33 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 C. de Jong Hennepwerf 35 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 L. Kleibeuker Hennepwerf 36 2935 SP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 A. Scholte 't Schoor 3 2935 SX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 12 M. Brand IJsseldijk-Noord 271a 2935 BR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 13 Haalboom Schoolstraat 115 2931 GV  KRIMPEN AAN DE LEK 

 M.L. van Soest-van der Bas 't Schoor 2 2935 SX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 14 C.G. van de Poel Burgemeester De Zeeuwlaan 8 2935 AS  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 C.W. van de Poel-Heuvelman Burgemeester De Zeeuwlaan 8 2935 AS  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 R. van de Poel Burgemeester De Zeeuwlaan 8 2935 AS  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 R. de Brueijs De Boezem 6 2935 XZ  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M.J. de Brueijs-Griffioen De Boezem 6 2935 XZ  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M.C. Hagoort De Peppel 1 2935 SK  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 F.H. Gröninger De Peppel 3 2935 SK  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M. Eerland De Wulp 18 2935 VC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J. van Herk De Wulp 26 2935 VC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 E. Rongen De Wulp 26 2935 VC  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 P.C. Zijlstra Ganzenhof 33 2935 VD  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 D. Zijlstra-van der Werff Ganzenhof 33 2935 VD  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 K.J. Zijlstra Ganzenhof 33 2935 VD  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 A. van der Graaf Geerlaan 17 2935 RA  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 Y. Boersma Graaf Hendrik van Nassaustraat 44 2935 XH  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 D. Govers Houtzaagmolen 17 2935 AX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J. Govers-Zierts Houtzaagmolen 17 2935 AX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 M. Veldhoen Houtzaagmolen 17 2935 AX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 S. Veldhoen Houtzaagmolen 17 2935 AX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 
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 J.H. Hoogendoorn Houtzaagmolen 4 2935 AX  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 W.A.M. de Schutter Hulsthof 27 2935 SR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 C.E. Zijlstra Iependaal 3 2935 ST  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J.J.C. Zijlstra-Goossens Iependaal 3 2935 ST  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 H. van der Werff IJsseldijk-Noord 273a 2935 BR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 B. Budding IJsseldijk-Noord 274 2935 CP  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 I. Broere IJsseldijk-Noord 363 2935 CS  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 E. Twigt Kaaswetering 4 2935 CZ  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 B. Scheer Kerkweg 136 2935 AL  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 W. Halling Lageweg 58 2935 CE  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 G. Halling-de Jong Lageweg 58 2935 CE  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 C. Halling Nieuwlandsekade 23 2935 CG  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 J.A. de Beij Sportlaan 36 2935 AV  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 Anoniem     

 Anoniem     

 Anoniem     

Variant 15 F.J. Boersma Ganzenhof 2 2935 VD  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 H. Benard Graaf Hendrik van Nassaustraat 44 2935 XH  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 16 P. Demoed De Kievit 16 2935 VB  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

    

In onderstaande tabel is het overzicht van de na sluiting van de termijn ingediende zienswijzen weergegeven. 

Variant 17 H. Bos Wilhelminastraat 45 2935 XV  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 18 M.M. Hollander Dorpsstraat 57 a 2935 AB  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 C. de Jong Dorpsstraat 61 2935 AB  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 E. de Bruijn IJssellaan 1 a 2935 CV  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 C.D. Brand IJssellaan 1 a 2935 CV  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 H. Osseweijer Kerkweg 144 2935 AL  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

Variant 19 S. Bies IJsseldijk-West 35 2935 AR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 

 E.R.G. Bies-Roskam IJsseldijk-West 35 2935 AR  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL 
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In de onderstaande tabel wordt, alvorens in te gaan op specifieke bezwaren, een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen over de voorgeschiedenis. 
Deze zijn per bezwaar (00a, 00b, enz.), puntsgewijs samengevat en voorzien van een reactie. 
 

Nr. Algemene zienswijzen Overweging gemeente 

00a Toezeggingen dat strook 
groen zou blijven. 

Voorgeschiedenis 

Weigering 

Reeds eerder heeft het college geweigerd vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor bebouwing op strook grond 

tussen het bedrijventerrein Zijdepark en de Abelenlaan. De Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) was een van de 

aanvragers. Ook andere aanvragen voor het oprichten van een aantal woon/werkunits op de nu betrokken percelen 

langs de Abelenlaan zijn om dezelfde reden geweigerd. 

Motie 

Het college stond in het verleden welwillend tegenover bebouwing op bovengenoemde percelen aan de Abelenlaan. Ter 

motivering van de weigering vrijstelling te verlenen heeft het college echter gewezen op een door de gemeenteraad op 

30 juni 2005 aangenomen motie, waarin is besloten dat in het betrokken gebied geen andere ontwikkelingen dan een 

bomenweide gerealiseerd mogen worden en op de strijd met het in 2001 ter inzage gelegde voorontwerp-

bestemmingsplan "IJsseldijk West". 

Raad van State 

Het besluit van het toenmalig college om een vergunning te weigeren, als gevolg van de motie van de gemeenteraad, is 

door de Rechtbank en Raad van State in stand gelaten. 

Het wijzigen van het bestemmingsplan is een discretionaire bevoegdheid van de raad. De Raad van State treedt 

doorgaans niet in deze bevoegdheid. De Raad van State heeft de procedure die het toenmalige college heeft gevolgd 

beoordeeld. Er is dus geen rechterlijke uitspraak uit het verleden die verbiedt dat deze kavel in de toekomst ooit 

bebouwd zou mogen worden. Een gemeenteraad met een andere samenstelling kan nieuwe inzichten hebben en ook 

plannen aanpassen. 

00b Strijd met de structuurvisie: 
Kerk zou aan zuidzijde en 
niet aan westzijde van dorp 
worden gesitueerd. 

Provinciaal beleid is vastgelegd in het Streekplan en in de nieuwe situatie in de Provinciale Structuurvisie in samenhang 

met de provinciale Verordening Ruimte. 

Bij de invulling van de stedelijke functies binnen de rode bebouwingscontour heeft een gemeente een grote mate van 

beleidsvrijheid. 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast. Zo’n structuurvisie bevat de 

hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te 

voeren ruimtelijk beleid. 

In de Structuurvisie Ouderkerk 2030 wordt al een mogelijke locatie genoemd voor de bouw van een kerk voor de HHG. 
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00c Opnieuw in bezwaar tegen 
ontwikkeling op deze 
strook. 

In het bestemmingplan (in onderhavige situatie het bestemmingsplan IJsseldijk-West) opgenomen democratisch 

gelegitimeerde waarborgen brengen met zich mee dat, in diverse stadia, geageerd kan worden tegen nieuwe 

ontwikkelingen. 

00d Alternatieve locaties en 
plannen. 

Locatieonderzoek Ouderkerk 
In de afgelopen 10 jaar zijn de volgende locaties voor de nieuwbouw van de HHG (in meer of mindere mate) onderzocht: 

- De zuidzijde van de strook aan de Abelenlaan; 
- De noordzijde van de strook aan de Abelenlaan; 
- Ten westen van het Zijdepark (ontsluiting via het Zijdepark); 
- Nabij de Watertoren aan de IJsseldijk-West; 
- Op een deel van de sportvelden van Spirit, nabij de Dekkerstraat; 
- Locatie de volière aan de Heemraadsweg; 
- Locatie Goudriaan Transport aan de Sportlaan; 
- Een aantal locaties nabij Tuincentrum Tiendhoek (tussen de Kerkweg en de Zijdeweg); 
- Locatie Goudriaan Transport op het Zijdepark (voorgesteld door GS); 
- Locatie ten westen van De Wulp (voorgesteld door GS); 

 
In de afgelopen 10 jaar zijn zelfs een vijftal concrete plannen voor de nieuwbouw van de HHG ontwikkeld en voorgelegd 
aan de gemeente: 

- Een tijdelijk gebouw op de zuidzijde van de strook aan de Abelenlaan; 
- Een gebouw op de zuidzijde van de strook aan de Abelenlaan; 
- Een gebouw langs de Zijdeweg (nabij Tuincentrum Tiendhoek); 
- Een gebouw op de noordzijde van de strook aan de Abelenlaan (initiatief september 2013); 
- Een gebouw op de noordzijde van de strook aan de Abelenlaan (variant op het initiatief n.a.v. visie Spring 

ingebracht in inspraakreactie d.d. 27 februari 2014); 
 
Locatie zuidkant Ouderkerk 

De HHG heeft in 2012 een concreet plan ingediend om een kerkgebouw te ontwikkelen op de locatie nabij het 

tuincentrum aan de zuidkant van Ouderkerk aan den IJssel. 

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben deze locatie op grond van de Verordening Ruimte 

afgewezen. Gedeputeerde Staten maakten in hun weigeringsbesluit kenbaar dat de alternatieve locaties niet voldoende 

beschouwd zijn en dat ruimte gevonden dient te worden binnen de grenzen van het bestaande stads- en dorpsgebied 

van Ouderkerk aan den IJssel. Naar aanleiding van dit standpunt is door de HHG gezocht naar een alternatieve locatie. 

Na afwijzing van de locatie nabij het tuincentrum aan de zuidkant van Ouderkerk aan den IJssel door de provincie heeft 

de HHG onderzoek gedaan naar alternatieve locaties nabij de kern Ouderkerk aan den IJssel. 

Het college heeft het belang onderschreven van een ruimte voor samenkomsten voor de HHG in Ouderkerk aan den 

IJssel. 

Alternatieve locatie 

De locaties Goudriaan (Sportlaan) en Abelenlaan (grenzend aan Zijdepark) zijn de enige locaties binnen de grenzen van 
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het bestaande stads- en dorpsgebied van Ouderkerk aan den IJssel die een gebouw van deze omvang kunnen 

herbergen. Ten aanzien van de locatie Goudriaan is de beleidsmatige keuze gemaakt in de structuurvisie om deze 

locatie te reserveren voor woningbouw. 

De percelen langs de Abelenlaan kennen echter een beladen voorgeschiedenis. Het college is zich bewust van deze 

voorgeschiedenis. Het college is wel van mening dat een gebouw op deze locatie, mits passend in een goede ruimtelijke 

ordening, tot de mogelijkheden behoort. 

Abelenlaan 

Het idee is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen die er binnen de gemeente leven om de karakteristieke 

structuur van het dorp te behouden of waar mogelijk te versterken. Het verstevigen van de buffer tussen het wonen en 

het werken ter plaatse van de Abelenlaan is er één van. Als er bebouwing wordt gepositioneerd in de groenzone langs 

de Abelenlaan moet het recht doen aan “de entree” van Ouderkerk. Als deze nieuwe bebouwing daarbij zichtbaar wordt 

vanaf de Abelenlaan, wat onontkoombaar lijkt, dan zal deze bebouwing qua maat en schaal moeten aansluiten bij het 

stedelijk grid van de dorpskern en dus passend moeten zijn in een gebied waar het dorpse wonen manifest is. 
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In de onderstaande tabel  worden de ingediende  zienswijzen, per variant (01, 02, enz.) en vervolgens per bezwaar (01a, 01b, enz.), puntsgewijs samengevat 

en voorzien van een reactie. 

Nr. Specifieke zienswijzen Overweging gemeente 

01a Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

 

Andere bestaande kerk of 

kerken gebruiken is ook 

beter voor het milieu. 

Bestaande gebouwen in de regio 
Na afwijzing van de locatie nabij het tuincentrum aan de zuidkant van Ouderkerk aan den IJssel door de provincie heeft 
de HHG eerst onderzoek gedaan om bestaande kerkgebouwen in de regio over te kunnen nemen. Hieruit is gebleken 
dat er geen passende gebouwen leeg staan en/of beschikbaar zijn. Ondanks dat er veel gebouwen te koop staan in de 
regio, zegt dit nog niets over de behoefte aan voor gebruikers geschikte gebouwen. 
 
Bestaande gebouwen in Ouderkerk 
Ook is onderzocht of gebruik van de bestaande kerkgebouwen in Ouderkerk aan den IJssel mogelijk was. Dit is niet 
mogelijk gebleken, omdat het ledenbestand van de HHG inmiddels te groot is geworden om op een veilige manier in de 
bestaande kerkgebouwen in Ouderkerk aan den IJssel gehuisvest te worden. 
In het onderhavige geval is daarom sprake van zelfrealisatie door de aanvrager. 
 

01b Er verdwijnt door deze 

ontwikkeling een spontaan 

ontstaan stukje groen. 

In de huidige situatie, waarbij sprake is van een perceel dat deels weiland/schapenweide betreft en deels braakliggend 
is en dienst doet als opslag (van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken materialen), kan moeilijk gesteld worden dat 
er op dit moment sprake is van ruimtelijke kwaliteit. 
De huidige staat voldoet op geen enkele wijze aan de veel gebezigde term bomenweide. 
 
De nieuwe stedenbouwkundige invulling met een kerkgebouw en parkeerruimte, waarbij het geheel middels een goede 
landschappelijke inpassing grotendeels zal plaatsvinden in het groen (het parkeren tussen opgaand groen in de vorm 
van hagen, gebiedseigen beplanting en bomen) vinden wij wel degelijk een kwaliteitsverbetering. 
 

01c Toezeggingen dat strook 

groen zou blijven. 

Zie reactie bij nummer 00a. 

01d Vrij uitzicht op polder vanaf 

het kruispunt 

Abelenlaan/Dorpsstraat 

gaat verloren. 

Vrij uitzicht op polder is nu reeds grotendeels belemmerd door het bedrijventerrein en de aanwezige Abelen. Het 
geplande kerkbouw belemmert vanaf dit kruispunt gezien niet een vrije zichtlijn. De groene inpassing van het terrein 
beneemt wel voor een deel het zicht op de achtergevels van het bedrijventerrein. Hierdoor wordt alsnog uitvoering 
gegeven aan de realisatie van de bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein voorziene groene buffer tussen wonen en 
werken. 
 

01e Aantasting van waarde van 

woning door vermindering 

van privacy (woning en 

tuin). 

Als er waardevermindering van de woning of het bedrijfspand ontstaat als gevolg van deze planologische maatregel (dit 
project), dan heeft reclamant na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor dit project mogelijk recht 
op planschade. 
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02a Het plan past niet in het 

bestemmingsplan. 

De gemeenteraad heeft een eigenstandige bevoegdheid om te besluiten over ruimtelijke aangelegenheden. Het staat de 
raad vrij om voorgestelde besluiten af te wijzen of in te stemmen met al dan niet gewijzigde voorstellen. Een 
gemeenteraad in een andere samenstelling kan nieuwe inzichten hebben en ook plannen aanpassen. 
Op basis van een collegevoorstel aan de gemeenteraad om een stedenbouwkundige visie vast te stellen, heeft de 
gemeenteraad bij besluit van 20 maart 2014 deze visie gewijzigd vastgesteld. 
 
Het college heeft de op 22 mei 2014 ontvangen aanvraag van de HHG getoetst aan de door de gemeenteraad op 20 
maart 2014 vastgestelde stedenbouwkundige visie en heeft niet anders kunnen concluderen dat de aanvraag past 
binnen deze visie. 
Vervolgens heeft het college een verklaring van geen bedenkingen gevraagd aan de gemeenteraad. 
 

02b Het pand detoneert in de 

omgeving. 

Er worden afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de visie van Spring. De visie van Spring, waaraan wordt 
gerefereerd, is echter door de gemeenteraad, bij meerderheid van stemmen, gewijzigd vastgesteld. 
De aanvraag van de HHG past binnen de Stedenbouwkundige visie op de strook grond tussen de Abelenlaan en het 
Zijdepark. 
Naar aanleiding van het raadsvoorstel om een concept verklaring van geen bedenkingen af te geven, heeft de raad de 
totale afmetingen nog verder ingeperkt, waardoor het pand niet langer detoneert in zijn omgeving. 
Als gevolg van het raadsbesluit van 9 september 2014 is de nokhoogte van de middenbeuk verlaagd van 14 naar 13 
meter. Dit heeft tot gevolg dat het middenschip door de grote lengtemaat minder dominant wordt. Het eerder 
opgenomen spitselement van 7 meter op de nok (totaal 21 meter hoog) is alsnog komen te vervallen. 
Door deze aanpassingen ontstaat er weer een geleed gebouw als bedoeld in de visie met een gelijke hoogte voor alle 
onderdelen. De dwarsbeuken gaan meer sprekend zijn en het middenschip zal minder opvallend zijn. Het totale volume 
zal gelijk blijven. 
Met deze geringe aanpassingen, van 9 september 2014, blijft de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie van Spring 
van kracht en kunnen de randvoorwaarden goed geïnterpreteerd worden. 
Door bovengenoemde aanpassingen ontstaat weer een gebouw dat is opgedeeld in onderdelen die qua maat en schaal 
herkenbaar zijn in de directe omgeving. Het gebouw doet hiermee geen afbreuk aan het dorpsgezicht. 
 

02c Hoogteverschillen t.o.v. het 

bedrijventerrein zijn 

inconsequent en 

onaanvaardbaar 

Zie reactie bij nummer 00a. 

02d is sprake van willekeur in 

besluitvorming, niet 

consequent of consistent. 

Belangrijk uitgangspunt bij de stedenbouwkundige visie is het verankeren van het plan in zijn omgeving. Bij de situering 
van het pand en de inrichting van het terrein is hier al in de visie zoveel als mogelijk recht aan gedaan, ook met oog 
voor de bestaande bedrijfspanden en woningen. Bij de inrichting van het terrein spelen er verschillende belangen. Al 
deze belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen, zowel de meer individuele als de collectieve belangen. In een 
aantal gevallen zijn de belangen tegenstrijdig. 
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Over het algemeen zullen de collectieve belangen zwaarder wegen dan individuele belangen. Dit alles afwegende, is 
gekomen tot de visie, ook al is hierbij het uitzicht voor een aantal individuele bestaande woningen veranderd. Er wordt 
immers bouwvolume toegevoegd aan de bestaande rand van het dorp. 
 
Om de impact zoveel mogelijk te beperken, is de situering van het pand zo dicht mogelijk op de IJsseldijk gekozen, 
waardoor het pand deels naast de oprit van de Abelenlaan naar de dijk komt te liggen. 
De gemeente onderkent dat in sommige gevallen nadeel wordt ondervonden van de nieuwe ontwikkeling. 
 

02e Te weinig parkeerplaatsen. Voor het bepalen van het aantal parkeerplaatsen bij voorzieningen heeft het CROW richtlijnen opgesteld (CROW 
publicatie 317, Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie). Voor een kerkgebouw wordt in deze publicatie uitgegaan van 
0,1 - 0,2 parkeerplaats per zitplaats. Uitgaande van 850 zitplaatsen komt de parkeerbehoefte hiermee op 85 tot 170 
parkeerplaatsen. Het aantal stallingsplaatsen voor fietsen bedraagt volgens dezelfde publicatie 40 per 100 zitplaatsen. 
Het aantal stallingsplaatsen komt hiermee op 340. 
 
De parkeervoorzieningen voor het kerkgebouw zijn volgens de CROW-kengetallen toereikend om de parkeervraag te 
kunnen opvangen.  
 
Op basis van bovengenoemde conclusies zou een verkeerstechnisch onderzoek achterwege kunnen blijven. Ondanks 
het voornoemde heeft het college de aanvrager gevraagd om een verkeersanalyse te laten maken voor deze 
ontwikkeling. 
 

02f Verkeers- en 

bedrijfsveiligheid komt in 

het geding door toename 

kerkbezoekers. 

In de huidige situatie maken de bezoekers van deze kerk gebruik van de Seba-kerk in Krimpen aan den IJssel. 
Op basis van geografische informatie over bezoekers is onderzocht dat vanuit het dorp Ouderkerk aan den IJssel er per 
dienst op zondag (op zondag zijn er twee diensten) circa 175 personenauto’s die vanuit het dorp Ouderkerk aan den 
IJssel naar Krimpen rijden. 100 voertuigen volgen de route via de dijk en 75 voertuigen rijden over de provinciale weg 
(N475, Zijdeweg). 
 
Voor de nieuwe situatie is onderscheid gemaakt in droog weer en regenachtig weer. Bij droog weer komen er per dienst 
100 personenauto’s, 300 fietsers en 275 voetgangers. Bij regenachtig weer komen er per dienst 170 personenauto’s, 
100 fietsers en 250 voetgangers. 
 
Op basis van de publicatie en het daadwerkelijk te verwachten gebruik, voldoet het ontwerp aan de richtlijnen. De 
parkeervoorzieningen voor het kerkgebouw zijn volgens de CROW-kengetallen toereikend om de parkeervraag te 
kunnen opvangen. Het aspect parkeren staat de uitvoering van dit plan dan ook niet in de weg. 
 

02g Filevorming/verstopping 

beperkt bereikbaarheid 

bedrijven door 

hulpdiensten. 

Verkeersafwikkeling 
Mobiliteit 
De ontsluiting van het kerkgebouw is voor het gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer goed. Het extra verkeer als 
gevolg van de kerk bedraagt maximaal circa 600 mvt/etmaal. De daadwerkelijke toename zal lager liggen, aangezien 
een deel van het kerkgaande verkeer al in de huidige situatie op de ontsluitingswegen aanwezig is. Zelfs de maximale 
toename in de verkeersbewegingen kan goed via de bestaande wegenstructuur worden afgewikkeld. 
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De oriëntatie van het autoverkeer, zoals genoemd onder Parkeercijfers, is hierbij als volgt. Een derde deel komt vanaf de 
IJsseldijk-West, een derde deel komt vanaf de Zijdeweg en een derde deel komt vanaf de Abelenlaan uit het dorp 
Ouderkerk aan den IJssel. 
 
Verkeersafwikkeling bij aankomst 
Uit de berekeningen blijkt dat als de te verwachten voertuigen verspreid over een binnen een kwartier aankomen, dat er 
geen afwikkelingsproblemen te verwachten zijn. Er ontstaat 
nauwelijks wachttijd op de Abelenlaan 
 
Verkeersafwikkeling bij vertrek 
De situatie rondom het vertrek is op gelijke wijze bepaald. Ook hieruit blijkt dat het verkeer binnen een kwartier zonder 
problemen kan vertrekken. Het lijkt niet waarschijnlijk dat het parkeerterrein in de praktijk in minder tijd zal 
leegstromen. 
 
Op basis van het voorgaande kunnen de volgende vragen beantwoord. 

1. Zal er sprake zijn van filevorming op: 
a. Het terrein van de kerk? 
b. Op de Abelenlaan, komende vanaf de richting IJsseldijk-West? 
c. Op de Abelenlaan, komende vanaf de richting Zijdeweg? 

2. Zal het verkeer bij het uitgaan van de kerk problemen gaan geven op de Zijdeweg? 
 
Op de gestelde vragen 1b, 1c en 2 kan zondermeer ontkennend worden geantwoord. 
Hetzelfde geldt voor antwoord 1a, maar hierbij wordt opgemerkt dat zeker bij het (in meer of mindere mate) 
volparkeren enige stagnatie op het terrein kan ontstaan. 
Er zal echter geen filevorming ontstaan omdat voertuigen de Zijdeweg niet op zouden kunnen rijden. 
 
De uitkomsten uit deze verkeerskundige analyse zijn verwerkt in de ruimtelijke onderbouwing en het verkeerstechnisch 
onderzoek is bijgevoegd. 
 

   

03a Raampartijen van FysioFit 

zijn gericht op strook 

groen, waar nu 

parkeerplaats zal worden 

gerealiseerd. Aantasting 

privacy van cliënten van 

FysioFit. 

Reclamant stelt dat door de ontwikkeling het vrije uitzicht op de Abelenlaan verloren gaat. 
De bestemming Groen met landschappelijke waarden gaf al geen garantie op vrij uitzicht. Deze bestemming is mede 
bestemd voor groenvoorziening zoals struiken en bomen. 
Een 'recht op vrij uitzicht' bestaat niet, of er moet een erfdienstbaarheid gevestigd zijn, wat hier niet het geval is. 
Het vrije uitzicht is overigens al deels beperkt door het door reclamant aangebrachte plakfolie op de verdieping. 
In het voortraject heeft reeds meerdere malen overleg plaatsgevonden tussen reclamant en de HHG. Er zijn reeds 
diverse aanpassingen voorgesteld die tegemoet komt aan de bezwaren van reclamant. Er worden geen bomen in de 
zichtlijn naar de Abelenlaan geplaatst en er wordt een waterpartij aangelegd vóór het pand van reclamant. 
 

03b Raampartijen van FysioFit 

zijn gericht op strook 

Vervolgens wordt het argument van inbreuk op de privacy ingebracht. Deze argumenten, verlies van vrij uitzicht en 
inbreuk op de privacy, lijken tegenstrijdig te zijn. 
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groen, die groen zou 

blijven. Vrij uitzicht op 

Abelenlaan gaat door 

nieuwe ontwikkeling 

verloren. 

Ten aanzien van het verlies van privacy verwijzen wij naar artikel 5:50, lid 1, Burgerlijk Wetboek. Daarin is de 
bescherming van visuele privacy (burenrecht) geregeld. Hiermee wordt bedoeld bescherming tegen het gevoel en de 
mogelijkheid om binnen de wettelijke grens van twee meter te worden bekeken of begluurd via een raam, venster, 
balkon of soortgelijk werk. Gelet op de watergang tussen beide percelen valt deze afstand dus buiten de wettelijke 
grens van twee meter. 
 
Wij zijn van oordeel dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van het gebruiksgenot van reclamant, dan 
wel de aantasting van privacy van gebruikers of cliënten van FysioFit. 
 

03c Uitgangspunt bij ontwerp 

van bedrijfspand was 

groenbestemming. 

Zie reactie bij nummer 01e. 

03d Uitspraak Raad van State. Zie reactie bij nummer 00a. 

03e Er staat een toekomstige 

datum van 11 december 

2014 in het conceptbesluit. 

Vanwege de leesbaarheid van het conceptbesluit is reeds een aantal paragrafen ingevuld voor wat betreft de zienswijzen 
en de definitieve besluitvorming. Alle geel gearceerde fragmenten geven aan dat dit concepttekst betreft. Bij de 
paragraaf aangaande de definitieve verklaring van geen bedenkingen is alvast de datum van de geplande 
raadsvergadering van 11 december 2014 gearceerd in geel opgenomen. 

03f Het plan is niet voorzien 

van een goede ruimtelijke 

onderbouwing. 

 

Ruimtelijke onderbouwing 

te summier. 

Op grond van artikel 3.1 eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 10:27 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) rust op de gemeente de taak te bezien of het plan niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. 
Daarnaast moet de gemeente er op toezien dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd is met het recht. De 
gemeenteraad heeft de nodige vrijheid bij het toekennen van bestemmingen aan percelen. In dit geval ligt de planlocatie 
binnen de rode contour van de provinciale Structuurvisie die de overgang aangeeft tussen het stedelijk gebied en het 
landelijk gebied. Binnen de rode contour mogen nieuwe panden worden gebouwd. 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dan ook aangegeven geen belemmeringen te zien in de planvorming op 
de voorgestelde locatie. 
Alle ruimtelijk relevante aspecten, waaronder bodemgesteldheid, Flora- en Faunawet, archeologie, economische 
uitvoerbaarheid, volkshuisvesting e.d., zijn door ons uitgebreid onderzocht.  
In het kader van de watertoets heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard al een vergunning 
op grond van de Waterwet afgegeven voor de benodigde werkzaamheden. 
De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de ruimtelijke onderbouwing beoordeeld en komt tot de conclusie dat er 
geen belemmeringen zijn om de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Gelet op de uitkomst van die onderzoeken en de beoordeling hiervan blijkt uit niets dat het plan in strijd zou zijn met 
een goede ruimtelijke ordening. 
 

03g Het plan past niet in het Procedure Wabo 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), inwerking getreden op 1 oktober 2010, maakt het mogelijk om 
voor een fysiek project, zoals de oprichting van een kerkgebouw op een locatie met een andersluidende bestemming, in 
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bestemmingsplan. één keer een integrale vergunningprocedure te doorlopen. Dat wil zeggen één vergunning, via één procedure, gevolgd 
door één rechtsbeschermingsprocedure door één bevoegd gezag. 
 
De aanvrager bepaalt in beginsel zelf de reikwijdte van een project. Hij bepaalt zelf voor welke activiteiten hij een 
vergunning aanvraagt. Daarmee beschikt een initiatiefnemer over een ruime mate van vrijheid om het proces van 
vergunningverlening optimaal te laten aansluiten bij het project of de projecten die hij wenst uit te voeren. 
Een veelvoorkomend voorbeeld is het bouwen in strijd met een bestemmingsplan. 
 
Vóór de Wabo had een initiatiefnemer met meerdere overheidsorganen te maken. Denk aan een bouwproject waarvoor 
tevens een projectbesluit (voor 2008 een artikel 19 procedure) nodig was: de aanvrager kon in dat soort gevallen te 
maken krijgen met zowel het college van burgemeester en wethouders als met de gemeenteraad. 
In principe zijn alle beschikkingen uit het domein van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) overgegaan naar de Wabo. Het 
gaat daarbij onder meer om de aanleg- en sloopvergunning, de binnenplanse ontheffing, de tijdelijke ontheffing, de 
zogenoemde ‘kruimel’ ontheffing en het projectbesluit. 
 
Het toestaan dat wordt afgeweken van een bestemmingsplan geschiedt onder de Wabo dus niet langer door verlening 
van een ontheffing of een projectbesluit, zoals dat voorheen onder de Wro het geval was, maar door verlening van een 
omgevingsvergunning inhoudende de toestemming om af te wijken van een bestemmingsplan. Deze 
omgevingsvergunning wordt verleend voor het realiseren van een “gebruik” van gronden of bouwwerken dat strijdig is 
met de geldende planologische regelgeving (planologisch strijdig gebruik). Het gaat hier om planologisch gebruik “in 
ruime zin” zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wro. Dat betreft niet alleen het feitelijke gebruik van gronden en reeds 
gerealiseerde bouwwerken (zijnde gebruik in enge zin) maar ook het aanleggen van werken, geen bouwwerken zijnde, 
en het bouwen en slopen van bouwwerken. Het betreft dus alle planologisch relevante activiteiten die strijdig zijn met 
de planologische regelgeving. 
 
Bevoegd gezag 
Voor het merendeel van de beschikkingen uit de Wro waren burgemeester en wethouders bevoegd gezag. Ook in de 
Wabo is dat het uitgangspunt. Op grond van artikel 2.4 van de Wabo beslissen burgemeester en wethouders op een 
aanvraag om een omgevingsvergunning. 
Naast het bevoegd gezag kunnen ook andere overheidsorganen een rol hebben bij de besluitvorming over een 
vergunningaanvraag. In het Besluit omgevingsrecht (de Bor) is bepaald dat de gemeenteraad beschikt over een vvgb-
bevoegdheid voor de activiteiten die onder de Wro nog vielen onder de categorie van het projectbesluit (thans artikel 
2.12, eerste lid, onder a, sub 3°, van de Wabo. 
Met een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) geeft de gemeenteraad toestemming aan het college om voor een 
project af te wijken van het geldende bestemmingsplan. 
Het bevoegd gezag (het college) voor het project is hierbij dus afhankelijk van de beslissing van vvgb-orgaan (de raad). 
 

03h Niet gemotiveerd waarom 

bestaande doorzicht 

overgangsgebied niet meer 

van belang is. 

Zie reactie bij nummer 01d. 
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03i Niet gemotiveerd waarom 

overgangsgebied niet meer 

van belang is. 

Zie reactie bij nummer 01b. 

03j De bestaande 

wegenstructuur is niet 

geschikt voor een toename 

van verkeersbewegingen 

Zie reacties bij nummer 02e, 02f en 02g. 

03k Reclamant vrees beperking 

bereikbaarheid van bedrijf. 

In de vastgestelde stedenbouwkundige visie is expliciet rekening gehouden met een ingang vanaf de Abelenlaan en 
uitgang op de Zijdeweg. 

De keuze voor een entree aan de Abelenlaan geeft dat de belangrijkste doorgaande route vanaf de N210 en verder 
richting Gouderak vrij blijft. In het opgestelde inrichtingsplan is de entree van het terrein dusdanig breed gekozen dat 
voldoende ruimte is om de auto’s (en fietsers) in twee rijen naast elkaar het terrein op te laten rijden. 
Daarnaast komen bezoekers bij aanvang gedoseerd aan, waardoor slechts een beperkte opstelmogelijkheid op de 
openbare weg nodig is. 
 
Voor uitrijdend verkeer kan het verkeer via de Zijdeweg snel afwikkelen in beide richtingen. Omdat de Zijdeweg een 
voorrangsweg betreft ondervindt het doorgaande verkeer geen hinder van deze uitrit. De nieuwe situatie levert dan ook 
geen drie kruispunten op, maar een uitrit tussen twee kruispunten. 
De beslissing om een uitrit op de Zijdeweg mogelijke te maken is een bevoegdheid van het college en niet van de 
provincie, daar het wegvak waarop wordt ontsloten binnen de bebouwde kom is gelegen. Voor het ontsluiten van deze 
locatie is een positieve reactie van Gemeentewerken ontvangen. 
 

03l Er zijn tegen 

bestemmingsplan IJsseldijk-

West en tegen 

Structuurvisie 2030 geen 

zienswijzen ingediend door 

de kerk. 

De HHG heeft in 2012 een concreet plan ingediend om een kerkgebouw te ontwikkelen op de locatie nabij het 
tuincentrum aan de zuidkant van Ouderkerk aan den IJssel. Dat de HHG geen zienswijzen heeft ingediend is in het kader 
van de eerder doorlopen procedure voor ontheffing van de Verordening Ruimte bij Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland (de provincie) dan ook niet verwonderlijk. Overigens is de structuurvisie een richtinggevend document, waar 
evenwel juridisch geen rechten aan te ontlenen zijn. Besluitvorming aangaande de structuurvisie is niet gericht op het 
ontstaan van een concreet rechtsgevolg. Door het niet indienen van zienswijzen kan dan ook geen sprake zijn van het 
verspelen van kansen. 
 

03m Een bestemmingsplan heeft 

een houdbaarheidsduur van 

10 jaar er wordt al binnen 5 

jaar vanaf geweken. 

Een bestemmingsplan dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening iedere 10 jaar te worden geactualiseerd. Dit staat 
echter los van de mogelijkheden om van een bestemmingsplan af te wijken. De Wabo biedt de mogelijkheden om af te 
wijken van een bestemmingsplan namelijk expliciet in artikel 2.10 en 2.12. 
In artikel 2.10 van de Wabo is bepaald dat wanneer een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen in 
strijd is met het bestemmingsplan, deze aanvraag aangemerkt moet worden als een aanvraag om een vergunning om af 
te wijken van het bestemmingsplan. De vergunning om af te wijken wordt slechts geweigerd indien vergunningverlening 
met toepassing van artikel 2.12 van de Wabo niet mogelijk is. 
Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° bepaalt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend indien de activiteit 
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niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat. 
Er is hierbij sprake van een grote beleidsvrijheid voor het bevoegd gezag. 
De aanvraag om een kerk te bouwen, in afwijking van het bestemmingplan, past volledig in het planologisch beleid: de 
op 20 maart 2014 door de gemeenteraad vastgestelde visie. 
 

03n Strijd met de structuurvisie: 

Kerk zou aan zuidzijde en 

niet aan westzijde van dorp 

worden gesitueerd; 

Zie reactie bij nummer 00b. 

03n Er is in ruimtelijke 

onderbouwing geen 

aandacht besteed aan 

alternatieve locaties. 

Zie reactie bij nummer 00d. 

03o Het project is in strijd met 

de welstandsnota. 

Het project sluit aan bij de uitgangspunten van de door de gemeenteraad op 20 september 2012 vastgestelde 
Welstandsnota. Het gebouw sluit aan bij de typologie van het gebied dat is aangeduid als 'dijklinten, uitlopers en 
buurtschappen'.  
Het parkeerterrein sluit aan bij de typologie van gebied wat is aangeduid als 'veenontginningslandschap'. 
Het plan houdt rekening met de door de gemeenteraad vastgestelde visie. 
De commissie heeft wel wat moeite met de smalle kavel, maar dat is gelet op de visie geen toetsingskader. 
De architectuur van het gebouw wijkt sterk af van zijn omgeving. Omdat het een bijzonder programma (kerk) is, is dat 
mogelijk. 
Het is een alzijdig ontworpen gebouw. De voorgestelde materiaalkeuze is akkoord. 
 
De commissie heeft het volgende geconcludeerd: 
De nadere uitwerking (de integrale terreininrichting van met name de fietsenberging en de bemonstering van gekozen 
materialen en kleuren) wordt gezien de ontwikkelingen die het plan heeft doorgemaakt door de gemandateerde in het 
tweewekelijkse overleg op de gemeente afgehandeld. 
Hoewel de commissie begrip heeft voor de uitgangspunten vanuit de visie van de gemeenteraad, betreurt zij wel de 
afwezigheid van een torenelement. Een torentje –zoals op de eerste plannen getoond – ziet zij als archetypisch (ultiem) 
onderdeel van een kerk. 
 
Voor het overige voldoet het plan aan redelijke eisen van welstand, op basis van de door de raad vastgestelde 
welstandsnota. 
 

   

04a Groene buffer dient op Zie reactie bij nummer 00a. 
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basis van de 

voorgeschiedenis 

gehandhaafd te worden 

04b Groene buffer wordt door 

deze plannen niet 

gehandhaafd  

Het idee is om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen die er binnen de gemeente leven om de karakteristieke 

structuur van het dorp te behouden of waar mogelijk te versterken. Het verstevigen van de buffer tussen het wonen en 

het werken ter plaatse van de Abelenlaan is er één van. Als er bebouwing wordt gepositioneerd in de groenzone langs 

de Abelenlaan moet het recht doen aan “de entree” van Ouderkerk. Als deze nieuwe bebouwing daarbij zichtbaar wordt 

vanaf de Abelenlaan, wat onontkoombaar lijkt, dan zal deze bebouwing qua maat en schaal moeten aansluiten bij het 

stedelijk grid van de dorpskern en dus passend moeten zijn in een gebied waar het dorpse wonen manifest is. 

De groene inpassing van het terrein beneemt wel voor een deel het zicht op de achtergevels van het bedrijventerrein. 
Hierdoor wordt alsnog uitvoering gegeven aan de realisatie van de bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
voorziene groene buffer tussen wonen en werken. 
 

04c De afwijking van de Visie 

van Spring Architecten, bij 

raadsbesluit van 20 maart 

2014 is niet onderbouwd. 

Zie reactie bij nummer 02a. 

04d De visie van Spring 

ontbreekt bij de ter inzage 

liggende stukken. 

De gemeenteraad van Ouderkerk heeft bij besluit van 20 maart 2014 een stedenbouwkundige visie op de strook grond 
tussen de Abelenlaan en het Zijdepark opgesteld. Dit is een visie die aan de initiatiefnemer enige zekerheid heeft 
gegeven om aan de slag te kunnen met een principeplan. Besluitvorming aangaande deze visie is niet gericht op het 
ontstaan van een concreet rechtsgevolg. 
Deze visie heeft geleid tot een aanvraag om omgevingsvergunning, waartegen zienswijzen ingediend konden worden. 
Een aanvraag voor een dergelijk project kan dagelijks worden ingediend via het omgevingsloket. Besluitvorming op 
basis van deze aanvraag staat open voor zienswijzen bij het bevoegd gezag (raad en college), beroep bij de rechtbank 
en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 

04e Er wordt groter gebouwd 

dan de Visie van Spring 

Architecten 

Zie reactie bij nummer 02b. 

04f Karakteristiek verloop van 

de Bakwetering wordt niet 

onderkend. Staat wel in de 

visie van Spring. 

Het karakteristieke verloop van de Bakwetering is in de huidige situatie reeds aangetast als gevolg van de duiker onder 
de Abelenlaan. In de visie van Spring Architecten wordt het huidige verloop van de Bakwetering niet gewijzigd. 
In de situatie zoals voorgesteld in de aanvraag van de HHG wordt voldaan aan de eisen die het bevoegd gezag (het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) stelt aan bestaande hoofdwatergangen. 
Het natuurlijk verloop van de Bakwetering, parallel aan de IJsseldijk, wordt zelfs versterkt door de strook grond af te 
graven aan de kop van de strook grond in het kader van de benodigde watercompensatie. 
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04g Door het negeren van het 

onderzoek van Spring is 

sprake van 

belangenverstrengeling. 

De gemeenteraad heeft een eigenstandige bevoegdheid om te besluiten over ruimtelijke aangelegenheden. Het staat de 
raad vrij om voorgestelde besluiten af te wijzen of in te stemmen met al dan niet gewijzigde voorstellen. Een 
gemeenteraad in een andere samenstelling kan nieuwe inzichten hebben en ook plannen aanpassen. 
Op basis van een collegevoorstel aan de gemeenteraad om een stedenbouwkundige visie vast te stellen, heeft de 
gemeenteraad bij besluit van 20 maart 2014 deze visie gewijzigd vastgesteld. 
 
Het college heeft de op 22 mei 2014 ontvangen aanvraag van de HHG getoetst aan de door de gemeenteraad op 20 
maart 2014 vastgestelde stedenbouwkundige visie en heeft niet anders kunnen concluderen dat de aanvraag past 
binnen deze visie. 
Vervolgens heeft het college een verklaring van geen bedenkingen gevraagd aan de gemeenteraad. 
 

04h Door de zekerheid van een 

gunstige stemmingsuitslag 

over het door de SGP 

ingediende amendement is 

sprake van 

belangenverstrengeling. 

Een raadslid dat deel uitmaakt van een democratisch gekozen bestuursorgaan (de gemeenteraad) en die bij een besluit 
belanghebbende is zou zich moeten onthouden van deelname aan de besluitvorming. Dit zou echter afbreuk doen aan 
de taak en de fundamentele rechten van een gekozen volksvertegenwoordiger en daarmee aan het democratisch proces. 
De Gemeentewet stelt dat een lid van de raad niet mag deelnemen aan de stemming over een aangelegenheid die 
hem/haar rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij/zij als vertegenwoordiger is betrokken. 
Enkel door het lidmaatschap van de HHG heeft een raadslid geen persoonlijk belang bij onderhavig besluitvorming. 
 

04i Burgemeester is niet 

onafhankelijk. 

Het besluiten omtrent een omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college en niet van de burgemeester. De 
burgemeester, noch de wethouders zijn lid van de Hersteld Hervormde Gemeente. 
Dit dossier is door de taakverdeling tussen de leden van het college in de portefeuille van de burgemeester opgenomen. 
De burgemeester kan wel degelijk politiek wordt aangesproken door de raadsleden, op basis van de door de raad op 10 
oktober 2013 vastgestelde 'Gedragscode voor politieke ambtsdragers gemeente Ouderkerk 2013'. 
 

04j Aankoop van grond voor 1 

miljoen in 2005 wordt als 

ontoelaatbaar en 

ondemocratisch argument 

voor noodzakelijkheid van 

deze locatie gebruikt. 

De HHG heeft in 2012 een concreet plan ingediend om een kerkgebouw te ontwikkelen op de locatie nabij het 
tuincentrum aan de zuidkant van Ouderkerk aan den IJssel. Hieruit blijkt dat de aankoop van de strook grond voor 1 
miljoen in 2005 niet als argument voor noodzakelijkheid van deze locatie wordt gebruikt. 
 

   

05a Er wordt groter gebouwd 

dan de Visie van Spring 

Architecten. 

 

Het pand detoneert 

hierdoor in de omgeving. 

Zie reactie bij nummer 02b. 
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Het ontwerp domineert het 

dorpsgezicht met de 

dorpsgewijze opbouw met 

één oude kerktoren. Dit 

levert horizonvervuiling op 

05b Vrij uitzicht op polder vanaf 

het kruispunt 

Abelenlaan/Dorpsstraat 

gaat verloren. 

Zie reactie bij nummer 01d. 

05c Te weinig parkeerplaatsen Zie reactie bij nummer 02e. 

05d De aanpassingen als gevolg 

van het overleg met 

FysioFit, gaan ten koste van 

een aantal minimaal 

benodigde parkeerplaatsen 

De aanpassingen als gevolg van het overleg met FysioFit, hebben geleid tot een herverdeling van het aantal geplande en 
gewenste parkeerplaatsen. Er zijn geen parkeerplaatsen komen te vervallen. 

05e Ontoelaatbare toename van 

verkeersbewegingen leidt 

tot overlast (geluid, 

luchtkwaliteit, stank en 

fijnstof) 

Wegverkeerslawaai 
Aangezien geen sprake is van een nieuwe geluidgevoelige functie, de aanleg van nieuwe wegen en/of fysieke 
aanpassingen aan bestaande wegen kan wettelijk onderzoek naar de optredende geluidsbelasting inclusief bijbehorende 
toetsing aan het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) achterwege blijven. 
Onderzoek naar de effecten op het gebied van geluidhinder is zinvol indien de ontwikkeling leidt tot een wijziging van 
de verkeersintensiteit met meer dan 20 à 25%. Bij een kleiner verschil bedraagt de toe- of afname van de ondervonden 
geluidsbelasting minder dan 1 dB. Een dergelijk klein verschil is niet voor het menselijk oor hoorbaar. 
Omdat de berekende maximale toename ten gevolge van het kerkgebouw slechts 12% bedraagt, kan gesteld worden dat 
de ontwikkeling niet leidt tot een onaanvaardbaar geluidsniveau ter plaatse van de woningen langs de Abelenlaan. 
 
Luchtkwaliteit 
Uit de Nimb-tool blijkt dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename van het gehalte stikstof in de lucht van 0,51 µ 
g/m³ en van fijn stof van 0,14 µ g/m³. Beide toenames blijven beneden de 1,2 µ g/m³. Het project draagt dan ook niet 
in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof in de lucht. 
Uit het oogpunt van luchtkwaliteit is sprake van een aanvaardbaar verblijfsklimaat ter plaatse. 
 

05f Er zal een onacceptabele 

verkeersdrukte op de 

Abelenlaan en de Zijdeweg 

Zie reactie bij nummers 02f en 02g. 
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ontstaan. 

05g Een gedegen 

verkeersonderzoek 

ontbreekt. 

Op basis van de geschatte toename van de piekbelasting in verkeer en parkeerbehoefte kon worden volstaan met een 
eenvoudige berekening. Dit is eerder ook bevestigd door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Op basis van deze 
schatting zou een verkeerstechnisch onderzoek achterwege kunnen blijven. Ondanks het voornoemde heeft het college 
de aanvrager gevraagd om een verkeersanalyse te laten maken voor deze ontwikkeling. 
De verkeersanalyse is verwerkt in de aangepaste ruimtelijke onderbouwing als bijlage hieraan toegevoegd. 
 

05h De aanvraag is in strijd met 

de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden van 

Kuiper Compagnons. 

In het verleden opgestelde stedenbouwkundige uitgangspunten door Kuiper Compagnons hebben niet geleid tot 
positieve besluitvorming in college of raad. Deze rapportage vormt dan ook geen toetsingskader. 

05i Een uitrit op de Zijdeweg 

levert een onoverzichtelijke 

situatie op van drie dicht op 

elkaar liggende 

kruispunten. 

In de vastgestelde stedenbouwkundige visie is expliciet rekening gehouden met een ingang vanaf de Abelenlaan en 
uitgang op de Zijdeweg. 

De keuze voor een entree aan de Abelenlaan geeft dat de belangrijkste doorgaande route vanaf de N210 en verder 
richting Gouderak vrij blijft. In het opgestelde inrichtingsplan is de entree van het terrein dusdanig breed gekozen dat 
voldoende ruimte is om de auto’s (en fietsers) in twee rijen naast elkaar het terrein op te laten rijden. 
Daarnaast komen bezoekers bij aanvang gedoseerd aan, waardoor slechts een beperkte opstelmogelijkheid op de 
openbare weg nodig is. 
 
Voor uitrijdend verkeer kan het verkeer via de Zijdeweg snel afwikkelen in beide richtingen. Omdat de Zijdeweg een 
voorrangsweg betreft ondervindt het doorgaande verkeer geen hinder van deze uitrit. De nieuwe situatie levert dan ook 
geen drie kruispunten op, maar een uitrit tussen twee kruispunten. 
De beslissing om een uitrit op de Zijdeweg mogelijke te maken is een bevoegdheid van het college en niet van de 
provincie, daar het wegvak waarop wordt ontsloten binnen de bebouwde kom is gelegen. Voor het ontsluiten van deze 
locatie is een positieve reactie van Gemeentewerken ontvangen. 
 
Er is niet gekozen voor een uitgang op de Abelenlaan, omdat het verkeer richting de N210 vrij direct weer voorrang 
moet verlenen aan verkeer op de Zijdeweg. Uitgang op de Abelenlaan zou mogelijk ook overlast kunnen veroorzaken 
voor de woningen aan de Abelenlaan vanwege koplampen van uitrijdende auto’s. 
 

05j De belemmeringen van 

bedrijventerrein naar kerk 

worden wel uiteengezet, 

maar de belemmeringen 

van de komst van een kerk 

voor de bedrijven worden 

genegeerd. 

VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ is door jurisprudentie wettelijk toetsingskader geworden. De VNG-brochure 
stelt dat alleen milieugevoelige functies een belemmering kunnen vormen voor (toekomstige) bedrijfsvoering. 
Milieugevoelige functies zijn: woningen (gebouw waar bewoning is toegestaan), woongebieden, ziekenhuizen, scholen 
en verblijfsrecreatie. Een kerk is dus géén milieugevoelige functie. 
 
De beoogde kerk ligt echter wel binnen de richtafstand van bedrijven op het Zijdepark. Een kerk is echter geen 
milieugevoelige functie en vormt hierdoor geen enkele juridische belemmering voor de bedrijfsvoering en milieuruimte 
(toekomstige bedrijfsvoering) van deze bedrijven. 
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De beperkende maatregelen 

die bedrijven moeten 

treffen worden genegeerd / 

terzijde geschoven. 

De HHG heeft meerdere malen verklaard de mogelijke aanwezige hinder van bedrijven te accepteren en treft 
bouwkundige voorzieningen op grond van eisen uit het Bouwbesluit. 
 

05k Toezeggingen dat strook 

groen zou blijven. 

Zie reactie bij nummer 00a. 

05l Strijd met de structuurvisie: 

Kerk zou aan zuidzijde en 

niet aan westzijde van dorp 

worden gesitueerd; 

Zie reactie bij nummer 00b. 

05m Toezeggingen blijken niets 

waard, een grote groep 

inwoners wordt hiermee 

geschoffeerd. 

Zie reactie bij nummer 00c en 02d. 

05n Er wordt gezegd dat een 

grote groep recht heeft op 

een eigen gebouw. Als een 

grote groep bezwaar heeft 

tegen deze ontwikkeling, 

welke rechten hebben die 

dan? 

Zie reactie bij nummer 02d. 

05o Grote snelheid om dit plan 

te behandelen gaat ten 

koste van de 

zorgvuldigheid. 

De grote snelheid om dit plan te behandelen zou ten koste gaan van de zorgvuldigheid. 
Het college heeft begin september 2013 reeds kennisgenomen van een initiatief van de HHG voor een nieuw 
kerkgebouw op de strook grond tussen de Abelenlaan en het Zijdepark. 
Vervolgens heeft het college gewerkt aan een ruimtelijk kader in de vorm van een stedenbouwkundige visie. Deze visie 
werd op 20 maart 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. 
De HHG heeft vervolgens op 22 mei 2014 een formele aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De 
vergunningaanvraag wordt op grond van de Wabo behandeld conform de uitgebreide procedure met een wettelijke 
beslistermijn van 26 weken, te rekenen vanaf 22 mei. Deze termijn is verstreken op 19 november 2014. 
Zorgvuldigheid wordt te allen tijde in acht genomen. Een ieder is dan ook ruim in gelegenheid gesteld om zienswijzen 
in te dienen. Hierbij zijn direct omwonenden niet alleen via de gebruikelijke publicaties, maar ook middels een 
persoonlijke brief op de hoogte gesteld van de inzagetermijn en de mogelijkheden om te reageren op het voornemen 
van raad en college om respectievelijk een verklaring van geen bedenkingen en een omgevingsvergunning te verlenen. 
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06a Het wegvallen van de spits 

wordt ervaren als een 

gemis. Het betreft een 

kerkgebouw, wat ook als 

zodanig herkenbaar zou 

moeten zijn. 

Bij besluit van de gemeenteraad, d.d. 9 september 2014, is het spitselement is komen te vervallen. Het gebouw heeft 
echter door vormgeving, detaillering en materialisering een dusdanige uitstraling, dat dit pand onmiskenbaar de 
uitstraling van een kerkgebouw zal hebben. 
 

06b Er wordt een pleidooi 

gehouden voor het 

terugbrengen van een 

spits/spitselement van 7 

meter. 

Zie reactie bij nummer 06a. 

   

07a Er is strijd met het 

bestemmingsplan. 

Zie reactie bij nummer 03g. 

07b Er zijn tegen 

bestemmingsplan IJsseldijk-

West en tegen 

Structuurvisie 2030 geen 

zienswijzen ingediend door 

de kerk. Hiermee heeft de 

HHG haar kansen verspeeld. 

Zie reactie bij nummer 03l. 

07c De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 00a en 04g. 
 

07d De afwijking van de Visie 

van Spring Architecten, bij 

raadsbesluit van 20 maart 

2014 is niet onderbouwd. 

 

Zie reactie bij nummers 02a en 02b. 
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Er wordt groter gebouwd 

dan de Visie van Spring 

Architecten 

07e Het plan is niet voorzien 

van een goede ruimtelijke 

onderbouwing: 

Ruimtelijke onderbouwing 
Op grond van artikel 3.1 eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 10:27 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) rust op de gemeente de taak te bezien of het plan niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening. 
Daarnaast moet de gemeente er op toezien dat het plan en de totstandkoming daarvan niet in strijd is met het recht. De 
gemeenteraad heeft de nodige vrijheid bij het toekennen van bestemmingen aan percelen. In dit geval ligt de planlocatie 
binnen de rode contour van de provinciale Structuurvisie die de overgang aangeeft tussen het stedelijk gebied en het 
landelijk gebied. Binnen de rode contour mogen nieuwe panden worden gebouwd. 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dan ook aangegeven geen belemmeringen te zien in de planvorming op 
de voorgestelde locatie. 
Alle ruimtelijk relevante aspecten, waaronder bodemgesteldheid, Flora- en Faunawet, archeologie, economische 
uitvoerbaarheid, volkshuisvesting e.d., zijn door ons uitgebreid onderzocht.  
In het kader van de watertoets heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard al een vergunning 
op grond van de Waterwet afgegeven voor de benodigde werkzaamheden. 
De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft de ruimtelijke onderbouwing beoordeeld en komt tot de conclusie dat er 
geen belemmeringen zijn om de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Gelet op de uitkomst van die onderzoeken en de beoordeling hiervan blijkt uit niets dat het plan in strijd zou zijn met 
een goede ruimtelijke ordening. 
 
Hinder van bedrijven 
VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ is door jurisprudentie wettelijk toetsingskader geworden. De VNG-brochure 
stelt dat alleen milieugevoelige functies een belemmering kunnen vormen voor (toekomstige) bedrijfsvoering. 
Milieugevoelige functies zijn: woningen (gebouw waar bewoning is toegestaan), woongebieden, ziekenhuizen, scholen 
en verblijfsrecreatie. Een kerk is dus géén milieugevoelige functie. 
 
De beoogde kerk ligt echter wel binnen de richtafstand van bedrijven op het Zijdepark. Een kerk is echter geen 
milieugevoelige functie en vormt hierdoor geen enkele juridische belemmering voor de bedrijfsvoering en milieuruimte 
(toekomstige bedrijfsvoering) van deze bedrijven. 
De HHG heeft meerdere malen verklaard de mogelijke aanwezige hinder van bedrijven te accepteren en treft 
bouwkundige voorzieningen op grond van eisen uit het Bouwbesluit. 
 
Verkeer 
Op basis van de geschatte toename van de piekbelasting in verkeer en parkeerbehoefte kon worden volstaan met een 
eenvoudige berekening. Dit is eerder ook bevestigd door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Op basis van deze 
schatting zou een verkeerstechnisch onderzoek achterwege kunnen blijven. Ondanks het voornoemde heeft het college 
de aanvrager gevraagd om een verkeersanalyse te laten maken voor deze ontwikkeling. 
De verkeersanalyse is verwerkt in de aangepaste ruimtelijke onderbouwing als bijlage hieraan toegevoegd. 
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07f Het plan detoneert in zijn 

omgeving 

Zie reactie bij nummer 02b. 

07g Procedure Wabo is niet 

correct op basis van de 

omvang van de 

ontwikkeling en de majeure 

afwijking van het 

bestemmingsplan. Dit had 

via een 

bestemmingsplanwijziging 

gemoeten. Afwijkingen 

dienen via de geëigende 

kanalen  en via de ultieme 

weg plaats te vinden. 

Zie reactie bij nummer 03g. 

07h Degradatie van het dorp. Er wordt middels deze invulling een daadwerkelijke buffer gecreëerd tussen wonen en werken. Deze groene buffer 
wordt niet alleen ingericht voor parkeren. In de structuurvisie wordt naast de groene buffer eveneens gesproken over 
het aanleggen van ommetjes ten behoeve van de gemeenschap. In de inrichtingsplannen van het terrein wordt voorzien 
in een landschapselement in de vorm van een schelpenpad, waarmee invulling wordt gegeven aan de structuurvisie. Ook 
dit vinden wij wel degelijk een kwaliteitsverbetering. 

 

07i Aantasting van waarde van 

woning 

Hinder 
Voor kerken geldt een richtafstand van 30 m tot een rustige woonwijk in verband met het aspect geluid (en 10 m in een 
gemengd gebied). Omdat wordt voldaan aan deze richtafstand zal ter plaatse van de omliggende woningen sprake zijn 
van een, uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast zal in de 
kerk geen carillon aanwezig zijn en zal een eventuele kerkklok slechts voor een beperkte duur, voorafgaand aan een 
dienst worden geluid. Vanwege de beperkte duur en de beperkte frequentie zal de overlast ten gevolge van een 
eventuele kerkklok beperkt zijn. 
 
Privacy 
Ten aanzien van het verlies van privacy verwijzen wij naar artikel 5:50, lid 1, Burgerlijk Wetboek. 
Daarin is de bescherming van visuele privacy (burenrecht) geregeld. Hiermee wordt bedoeld bescherming tegen het 
gevoel en de mogelijkheid om binnen de wettelijke grens van twee meter te worden bekeken of begluurd via een raam, 
venster, balkon of soortgelijk werk. De afstand van de nieuw te bouwen kerk tot de dichtstbijzijnde en daarmee 
maatgevende kadastrale erfgrens bedraagt circa 35 meter en valt dus buiten de wettelijke grens van twee meter. De 
afstand van de nieuw te bouwen kerk tot de dichtstbijzijnde en daarmee maatgevende woning bedraagt circa 43 meter. 
Wij zijn van oordeel dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en leefgenot van reclamant. 
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Planschade 
Als er waardevermindering van de woning of het bedrijfspand ontstaat als gevolg van deze planologische maatregel (dit 
project), dan heeft reclamant na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor dit project mogelijk recht 
op planschade. 
 

07j Te weinig parkeerplaatsen Zie reactie bij nummer 02e. 

07k Parkeren zal in de wijk gaan 

plaats vinden 

Zie reactie bij nummer 02f. 

07l Filevorming/verstopping 

beperkt bereikbaarheid 

woonwijken (door 

hulpdiensten) 

Zie reactie bij nummer 02g. 

07m Ontoelaatbare toename 

verkeersbewegingen 

(geluid, luchtkwaliteit, stank 

en fijnstof) 

Zie reactie bij nummer 05e. 

07n Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

07o Er verdwijnt door deze 

ontwikkeling een spontaan 

ontstaan stukje groen 

Zie reactie bij nummer 01b. 

07p Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

07q De gebruikers van dit pand 

komen uit de hele regio, het 

is een regionale gemeente. 

Waarom dan wil de kerk 

dan alleen in Ouderkerk een 

kerk bouwen als er ergens 

De HHG vervult een regionale functie en voorziet in een regionale behoefte. Gelet op de geografische opbouw van het 
bestand van de HHG komt de grootste groep kerkleden uit het dorp Ouderkerk aan den IJssel. Het is gebruikelijk dat 
een voorziening die in een regionale behoefte voorziet, wordt gerealiseerd in de kern waar de meeste gebruikers van 
deze voorziening woonachtig zijn. 
 
In de afgelopen tien jaar is een tiental locaties voor de nieuwbouw van de HHG (in meer of mindere mate) onderzocht en 
zijn er zelfs een vijftal concrete plannen voor de nieuwbouw van de HHG ontwikkeld en voorgelegd aan de gemeente 
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anders ook of meer ruimte 

is. Het is een regionaal 

belang, dan moet ook 

regionaal worden gezocht 

naar een alternatieve 

locatie. 

Ouderkerk. Voor deze alternatieven verwijs ik u naar de paragraaf “Locatieonderzoek Ouderkerk”. 
 

Zie hiervoor de reactie bij nummer 00d 

07r Aankoop van grond voor 1 

miljoen in 2005 wordt als 

ontoelaatbaar en 

ondemocratisch argument 

voor noodzakelijkheid van 

deze locatie gebruikt. 

Zie reactie bij nummer 04j. 

07s Opnieuw in bezwaar tegen 

ontwikkeling op deze 

strook. 

Zie reactie bij nummer 00c. 

07t Het algemeen belang is niet 

gediend bij deze 

ontwikkeling 

Zie reactie bij nummer 02d. 

07u Burgemeester had geen 

portefeuillehouder moeten 

zijn. Kan niet politiek op 

worden aangesproken. 

 

Burgemeester is niet 

onafhankelijk. 

Zie reactie bij nummer 04i. 

07v Bij zienswijze nummer 07 

Ingelaste brief 

Bewonersgroep 

“Abelenlaan”, d.d. 21-11-

2013, OU13/04689 

Zienswijzen uit deze ingelaste brief zijn verwerkt als 07.1. 

07.1a Toezeggingen dat strook Zie reactie bij nummer 00a. 
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groen zou blijven. 

07.1b Strijd met de structuurvisie. Zie reactie bij nummer 00b. 

07.1c Hoe kan het college 

toezeggen dat een 

principeplan kan worden 

ingediend en daarmee 

verwachtingen wekken bij 

de HHG 

Zie reactie bij nummer 04g. 

07.1d Er is sprake van willekeur in 

besluitvorming, niet 

consequent of consistent.  

Zie reactie bij nummer 02d. 

07.1e Een bestemmingsplan heeft 

een houdbaarheidsduur van 

10 jaar er wordt al binnen 5 

jaar vanaf geweken. 

Zie reactie bij nummer 03m. 

07.1f Ontoelaatbare toename 

verkeersbewegingen 

(geluid, luchtkwaliteit, stank 

en fijnstof) 

Zie reactie bij nummer 05e. 

07.1g Aantasting van waarde van 

woning door vermindering 

van privacy (woning en tuin) 

Ten aanzien van het verlies van privacy verwijzen wij naar artikel 5:50, lid 1, Burgerlijk Wetboek. 
Daarin is de bescherming van visuele privacy (burenrecht) geregeld. Hiermee wordt bedoeld bescherming tegen het 
gevoel en de mogelijkheid om binnen de wettelijke grens van twee meter te worden bekeken of begluurd via een raam, 
venster, balkon of soortgelijk werk. De afstand van de nieuw te bouwen kerk tot de dichtstbijzijnde en daarmee 
maatgevende kadastrale erfgrens bedraagt circa 35 meter en valt dus buiten de wettelijke grens van twee meter. De 
afstand van de nieuw te bouwen kerk tot de dichtstbijzijnde en daarmee maatgevende woning bedraagt circa 43 meter. 
Wij zijn van oordeel dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en leefgenot van reclamant. 
 
Als er waardevermindering van de woning of het bedrijfspand ontstaat als gevolg van deze planologische maatregel (dit 
project), dan heeft reclamant na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor dit project mogelijk recht 
op planschade. 
 

07.1h Aantasting van waarde van 

woning (overlast geluid, 

Voor kerken geldt een richtafstand van 30 m tot een rustige woonwijk in verband met het aspect geluid (en 10 m in een 
gemengd gebied). Omdat wordt voldaan aan deze richtafstand zal ter plaatse van de omliggende woningen sprake zijn 
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luchtkwaliteit, stank en 

fijnstof). 

van een, uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarnaast zal in de 
kerk geen carillon aanwezig zijn en zal een eventuele kerkklok slechts voor een beperkte duur, voorafgaand aan een 
dienst worden geluid. Vanwege de beperkte duur en de beperkte frequentie zal de overlast ten gevolge van een 
eventuele kerkklok beperkt zijn. 
 
Als er waardevermindering van de woning of het bedrijfspand ontstaat als gevolg van deze planologische maatregel (dit 
project), dan heeft reclamant na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor dit project mogelijk recht 
op planschade. 
 

07.1i Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

07.1j Aankoop van de 

groenstrook wordt als 

ontoelaatbaar en 

ondemocratisch argument 

voor noodzakelijkheid van 

deze locatie gebruikt. 

Zie reactie bij nummer 04j. 

07.1k Omwonenden moeten voor 

de derde maal in het 

geweer komen voor 

groenstrook. 

Zie reactie bij nummer 00c. 

07.1l Het algemeen belang wordt 

ondergeschikt gemaakt aan 

het individueel belang van 

een kleine groepering. 

Zie reactie bij nummer 02d. 

07.1m Gemeenteraadsleden die 

tevens lid zijn van de HHG 

dienen zich van stemming 

te onthouden. 

Zie reactie bij nummer 04h. 

   

08a Er is strijd met het Zie reactie bij nummer 03g. 
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bestemmingsplan. 

08b Er zijn tegen 

bestemmingsplan IJsseldijk-

West en tegen 

Structuurvisie 2030 geen 

zienswijzen ingediend door 

de kerk. Hiermee heeft de 

HHG haar kansen verspeeld. 

Zie reactie bij nummer 03l. 

08c De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 00a en 04g. 
 

08d De afwijking van de Visie 

van Spring Architecten, bij 

raadsbesluit van 20 maart 

2014 is niet onderbouwd. 

 

Er wordt groter gebouwd 

dan de Visie van Spring 

Architecten 

Zie reactie bij nummer 02a en 02b. 

08e Het plan is niet voorzien 

van een goede ruimtelijke 

onderbouwing: 

Zie reactie bij nummer 07e. 
 

08f Het plan detoneert in zijn 

omgeving 

Zie reactie bij nummer 02b. 

08g Procedure Wabo is niet 

correct op basis van de 

omvang van de 

ontwikkeling en de majeure 

afwijking van het 

bestemmingsplan. Dit had 

via een 

Zie reactie bij nummer 03g. 
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bestemmingsplanwijziging 

gemoeten. Afwijkingen 

dienen via de geëigende 

kanalen  en via de ultieme 

weg plaats te vinden. 

08h Degradatie van het dorp. Zie reactie bij nummer 07h. 
 

08i Aantasting van waarde van 

woning 

Zie reactie bij nummer 07i. 
 

08j Te weinig parkeerplaatsen Zie reactie bij nummer 02e. 

08k Parkeren zal in de wijk gaan 

plaats vinden 

Zie reactie bij nummer 02f. 

08l Filevorming/verstopping 

beperkt bereikbaarheid 

woonwijken (door 

hulpdiensten) 

Zie reactie bij nummer 02g. 

08m Ontoelaatbare toename 

verkeersbewegingen 

(geluid, luchtkwaliteit, stank 

en fijnstof) 

Zie reactie bij nummer 05e. 

08n Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

08o Er verdwijnt door deze 

ontwikkeling een spontaan 

ontstaan stukje groen 

Zie reactie bij nummer 01b. 

08p Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 
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08q De gebruikers van dit pand 

komen uit de hele regio, het 

is een regionale gemeente. 

Waarom dan wil de kerk 

dan alleen in Ouderkerk een 

kerk bouwen als er ergens 

anders ook of meer ruimte 

is. Het is een regionaal 

belang, dan moet ook 

regionaal worden gezocht 

naar een alternatieve 

locatie. 

Zie reactie bij nummer 07q. 

08r Aankoop van grond voor 1 

miljoen in 2005 wordt als 

ontoelaatbaar en 

ondemocratisch argument 

voor noodzakelijkheid van 

deze locatie gebruikt. 

Zie reactie bij nummer 04j. 

08s Opnieuw in bezwaar tegen 

ontwikkeling op deze 

strook. 

Zie reactie bij nummer 00c. 

08t Het algemeen belang is niet 

gediend bij deze 

ontwikkeling 

Zie reactie bij nummer 02d. 

08u Burgemeester had geen 

portefeuillehouder moeten 

zijn. Door het handelen van 

de burgemeester is er 

sprake van 

bevooroordeelde 

besluitvorming. 

Zie reactie bij nummer 04i. 
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09a Toezeggingen dat strook 

groen zou blijven. 

Zie reactie bij nummer 00a. 

09b Een bestemmingsplan heeft 

een houdbaarheidsduur van 

10 jaar er wordt al binnen 5 

jaar vanaf geweken. 

Zie reactie bij nummer 03m. 

09c Er is sprake van willekeur in 
besluitvorming, niet 
consequent of consistent. 

Zie reactie bij nummer 02d. 

09d Kosten opstellen 

stedenbouwkundige visie 

De gemeenschap wordt niet belast met de kosten voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor deze 
ontwikkeling. Voorbereidingskosten voorafgaand aan beoordeling van vergunningaanvragen voegen zich in de leges die 
op grond van de Legesverordening verschuldigd zijn voor dit project. 
 

09e Degradatie van het dorp. Zie reactie bij nummer 07h. 

09f Aantasting van waarde van 

woning 

Zie reactie bij nummer 07i. 

09g Burgemeester had geen 

portefeuillehouder moeten 

zijn. Kan niet politiek op 

worden aangesproken. 

Zie reactie bij nummer 04i. 

09h De burgemeester kan als 

portefeuillehouder niet 

tevens onafhankelijk 

voorzitter van de raad. 

De burgemeester neemt geen deel aan besluitvorming van de gemeenteraad. 

De burgemeester heeft het voorzitterschap van de raadsvergadering bij de behandeling van het agendapunt inzake dit 

project overgedragen aan de heer Timmermans, vicevoorzitter van de gemeenteraad. 

   

10a Er is strijd met het 

bestemmingsplan. 

Zie reactie bij nummer 03g. 

10b Er zijn tegen 

bestemmingsplan IJsseldijk-

West en tegen 

Zie reactie bij nummer 03l. 
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Structuurvisie 2030 geen 

zienswijzen ingediend door 

de kerk. Hiermee heeft de 

HHG haar kansen verspeeld. 

10c De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 00a en 04g. 
 

10d De afwijking van de Visie 

van Spring Architecten, bij 

raadsbesluit van 20 maart 

2014 is niet onderbouwd. 

 

Er wordt groter gebouwd 

dan de Visie van Spring 

Architecten 

Zie reactie bij nummer 02a en 02b. 

10e Het plan is niet voorzien 

van een goede ruimtelijke 

onderbouwing: 

Zie reactie bij nummer 07e. 
 

10f Het plan detoneert in zijn 

omgeving 

Zie reactie bij nummer 02b. 

10g Procedure Wabo is niet 

correct op basis van de 

omvang van de 

ontwikkeling en de majeure 

afwijking van het 

bestemmingsplan. Dit had 

via een 

bestemmingsplanwijziging 

gemoeten. Afwijkingen 

dienen via de geëigende 

kanalen  en via de ultieme 

weg plaats te vinden. 

Zie reactie bij nummer 03g. 
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10h Degradatie van het dorp. Zie reactie bij nummer 07h. 

10i Aantasting van waarde van 

woning 

Zie reactie bij nummer 07i. 

10j Te weinig parkeerplaatsen Zie reactie bij nummer 02e. 

10k Parkeren zal in de wijk gaan 

plaats vinden 

Zie reactie bij nummer 02f. 

10l Filevorming/verstopping 

beperkt bereikbaarheid 

woonwijken (door 

hulpdiensten) 

Zie reactie bij nummer 02g. 

10m Ontoelaatbare toename 

verkeersbewegingen 

(geluid, luchtkwaliteit, stank 

en fijnstof) 

Zie reactie bij nummer 05e. 

10n Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

10o Er verdwijnt door deze 

ontwikkeling een spontaan 

ontstaan stukje groen 

Zie reactie bij nummer 01b. 

10p Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

10q De gebruikers van dit pand 

komen uit de hele regio, het 

is een regionale gemeente. 

Waarom dan wil de kerk 

dan alleen in Ouderkerk een 

kerk bouwen als er ergens 

Zie reactie bij nummer 07q. 
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anders ook of meer ruimte 

is. Het is een regionaal 

belang, dan moet ook 

regionaal worden gezocht 

naar een alternatieve 

locatie. 

10r Aankoop van grond voor 1 

miljoen in 2005 wordt als 

ontoelaatbaar en 

ondemocratisch argument 

voor noodzakelijkheid van 

deze locatie gebruikt. 

Zie reactie bij nummer 04j. 

10s Opnieuw in bezwaar tegen 

ontwikkeling op deze 

strook. 

Zie reactie bij nummer 00c. 

10t Het algemeen belang is niet 

gediend bij deze 

ontwikkeling 

Zie reactie bij nummer 02d. 

10u Burgemeester had geen 

portefeuillehouder moeten 

zijn. Kan niet politiek op 

worden aangesproken. 

 

Burgemeester is niet 

onafhankelijk. 

Zie reactie bij nummer 04i. 

10v Het is niet nodig dat 

uitgerekend in Ouderkerk 

een kerk voor de hele 

Krimpenerwaard komt. 

 

‘Big Bear’ locatie heeft veel 

voordelen. 

Zie reactie bij nummer 07q. 
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11a Er is strijd met het 

bestemmingsplan. 

Zie reactie bij nummer 03g. 

11b Er zijn tegen 

bestemmingsplan IJsseldijk-

West en tegen 

Structuurvisie 2030 geen 

zienswijzen ingediend door 

de kerk. Hiermee heeft de 

HHG haar kansen verspeeld. 

Zie reactie bij nummer 03l. 

11c De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 00a en 04g. 

11d De afwijking van de Visie 

van Spring Architecten, bij 

raadsbesluit van 20 maart 

2014 is niet onderbouwd. 

 

Er wordt groter gebouwd 

dan de Visie van Spring 

Architecten 

Zie reactie bij nummer 02a en 02b. 

11e Het plan is niet voorzien 

van een goede ruimtelijke 

onderbouwing: 

Zie reactie bij nummer 07e. 

11f Het plan detoneert in zijn 

omgeving 

Zie reactie bij nummer 02b. 

11g Procedure Wabo is niet 

correct op basis van de 

omvang van de 

ontwikkeling en de majeure 

afwijking van het 

Zie reactie bij nummer 03g. 
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bestemmingsplan. Dit had 

via een 

bestemmingsplanwijziging 

gemoeten. Afwijkingen 

dienen via de geëigende 

kanalen  en via de ultieme 

weg plaats te vinden. 

11h Degradatie van het dorp. Zie reactie bij nummer 07h. 

11i Aantasting van waarde van 

woning 

Zie reactie bij nummer 07i. 

11j Te weinig parkeerplaatsen Zie reactie bij nummer 02e. 

11k Parkeren zal in de wijk gaan 

plaats vinden 

Zie reactie bij nummer 02f. 

11l Filevorming/verstopping 

beperkt bereikbaarheid 

woonwijken (door 

hulpdiensten) 

Zie reactie bij nummer 02g. 

11m Ontoelaatbare toename 

verkeersbewegingen 

(geluid, luchtkwaliteit, stank 

en fijnstof) 

Zie reactie bij nummer 05e. 

11n Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

11o Er verdwijnt door deze 

ontwikkeling een spontaan 

ontstaan stukje groen 

Zie reactie bij nummer 01b. 

11p Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

Zie reactie bij nummer 01a. 
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de regio genoeg te koop. 

11q De gebruikers van dit pand 

komen uit de hele regio, het 

is een regionale gemeente. 

Waarom dan wil de kerk 

dan alleen in Ouderkerk een 

kerk bouwen als er ergens 

anders ook of meer ruimte 

is. Het is een regionaal 

belang, dan moet ook 

regionaal worden gezocht 

naar een alternatieve 

locatie. 

Zie reactie bij nummer 07q. 

11r Aankoop van grond voor 1 

miljoen in 2005 wordt als 

ontoelaatbaar en 

ondemocratisch argument 

voor noodzakelijkheid van 

deze locatie gebruikt. 

Zie reactie bij nummer 04j. 

11s Opnieuw in bezwaar tegen 

ontwikkeling op deze 

strook. 

Zie reactie bij nummer 00c. 

11t Het algemeen belang is niet 

gediend bij deze 

ontwikkeling 

Zie reactie bij nummer 02d. 

11u Burgemeester had geen 

portefeuillehouder moeten 

zijn. Kan niet politiek op 

worden aangesproken. 

 

Burgemeester is niet 

onafhankelijk. 

Zie reactie bij nummer 04i. 
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11v Kosten opstellen 

stedenbouwkundige visie 

Zie reactie bij nummer 09d. 

   

12a Er is strijd met het 

bestemmingsplan. 

Zie reactie bij nummer 03g. 

12b Er zijn tegen 

bestemmingsplan IJsseldijk-

West en tegen 

Structuurvisie 2030 geen 

zienswijzen ingediend door 

de kerk. Hiermee heeft de 

HHG haar kansen verspeeld. 

Zie reactie bij nummer 03l. 

12c De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 00a en 04g. 

12d De afwijking van de Visie 

van Spring Architecten, bij 

raadsbesluit van 20 maart 

2014 is niet onderbouwd.  

 

Er wordt groter gebouwd 

dan de Visie van Spring 

Architecten 

Zie reactie bij nummers 02a en 02b. 

12e Het plan is niet voorzien 

van een goede ruimtelijke 

onderbouwing: 

Zie reactie bij nummer 07e. 

12f Het plan detoneert in zijn 

omgeving 

Zie reactie bij nummer 02b. 

12g De gebruikers van dit pand 

komen uit de hele regio, het 

Zie reactie bij nummer 07q. 
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is een regionale gemeente. 

Waarom dan wil de kerk 

dan alleen in Ouderkerk een 

kerk bouwen als er ergens 

anders ook of meer ruimte 

is. Het is een regionaal 

belang, dan moet ook 

regionaal worden gezocht 

naar een alternatieve 

locatie. 

12h Er verdwijnt door deze 

ontwikkeling een spontaan 

ontstaan stukje groen 

Zie reactie bij nummer 01b. 

12i Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

   

13a Omwonenden moeten voor 

de derde maal in het 

geweer komen voor 

groenstrook. 

Zie reactie bij nummer 00c. 

13b Toezeggingen dat strook 

groen zou blijven. 

Zie reactie bij nummer 00a. 

13c Er is strijd met het 

bestemmingsplan. 

Zie reactie bij nummer 03g. 

13d Strijd met de structuurvisie. Zie reactie bij nummer 00b. 

13e Er zijn tegen 

bestemmingsplan IJsseldijk-

West en tegen 

Structuurvisie 2030 geen 

Zie reactie bij nummer 03l. 



 

OU14/05715 - 18 november 2014 Nota van beantwoording van zienswijzen ontwerpbesluit kerkgebouw HHG    Pagina 40 van 46 

zienswijzen ingediend door 

de kerk. Hiermee heeft de 

HHG haar kansen verspeeld. 

13f De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 00a en 04g. 

13g Er is sprake van willekeur in 

besluitvorming, niet 

consequent of consistent.  

 

Het algemeen belang wordt 

ondergeschikt gemaakt aan 

het individueel belang van 

een kleine groepering. 

Zie reactie bij nummer 02d. 

13h Kosten opstellen 

stedenbouwkundige visie 

Zie reactie bij nummer 09d. 

13i Een bestemmingsplan heeft 

een houdbaarheidsduur van 

10 jaar er wordt al binnen 5 

jaar vanaf geweken. 

Zie reactie bij nummer 03m. 

13j Het plan is niet voorzien 

van een goede ruimtelijke 

onderbouwing: 

Zie reactie bij nummer 07e. 

13k De afwijking van de Visie 

van Spring Architecten, bij 

raadsbesluit van 20 maart 

2014 is niet onderbouwd. 

Zie reactie bij nummer 02a. 

13l Er wordt groter gebouwd 

dan de Visie van Spring 

Architecten 

Zie reactie bij nummer 02b. 
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13m Groene buffer dient op 

basis van de 

voorgeschiedenis 

gehandhaafd te worden 

 

Groene buffer wordt door 

deze plannen niet 

gehandhaafd 

Zie reactie bij nummers 00a en 04b. 

13n Het plan is niet voorzien 

van een goede ruimtelijke 

onderbouwing. 

Zie reactie bij nummer 03f. 

13o Hoogteverschillen t.o.v. het 

bedrijventerrein zijn 

inconsequent en 

onaanvaardbaar 

Zie reactie bij nummer 00a. 

13p Procedure Wabo is niet 

correct op basis van de 

omvang van de 

ontwikkeling en de majeure 

afwijking van het 

bestemmingsplan. Dit had 

via een 

bestemmingsplanwijziging 

gemoeten. Afwijkingen 

dienen via de geëigende 

kanalen  en via de ultieme 

weg plaats te vinden. 

Zie reactie bij nummer 03g. 

13q Te weinig parkeerplaatsen Zie reactie bij nummer 02e. 

13r Filevorming/verstopping 

beperkt bereikbaarheid 

woonwijken (door 

hulpdiensten) 

Zie reactie bij nummer 02g. 
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13s Ontoelaatbare toename 

verkeersbewegingen 

(geluid, luchtkwaliteit, stank 

en fijnstof) 

Zie reactie bij nummer 05e. 

13t Geen noodzaak voor een 

nieuw gebouw, er staat in 

de regio genoeg te koop. 

Zie reactie bij nummer 01a. 

13u De gebruikers van dit pand 

komen uit de hele regio, het 

is een regionale gemeente. 

Waarom dan wil de kerk 

dan alleen in Ouderkerk een 

kerk bouwen als er ergens 

anders ook of meer ruimte 

is. Het is een regionaal 

belang, dan moet ook 

regionaal worden gezocht 

naar een alternatieve 

locatie. 

Zie reactie bij nummer 07q. 

13v Vrij uitzicht op polder vanaf 

het kruispunt 

Abelenlaan/Dorpsstraat 

gaat verloren. 

Zie reactie bij nummer 01d. 

13w Aantasting woongenot Zie reactie bij nummer 07i. 

13x Aankoop van de 

groenstrook wordt als 

ontoelaatbaar en 

ondemocratisch argument 

voor noodzakelijkheid van 

deze locatie gebruikt. 

Zie reactie bij nummer 04j. 

13y Burgemeester had geen Zie reactie bij nummer 04i. 
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portefeuillehouder moeten 

zijn. Door het handelen van 

de burgemeester is er 

sprake van 

bevooroordeelde 

besluitvorming. 

   

14a Toezeggingen dat strook 

groen zou blijven. 

Zie reactie bij nummer 00a. 

14b Strijd met de structuurvisie. Zie reactie bij nummer 00b. 

14c De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 04g. 

14d Er is strijd met het 

bestemmingsplan. 

Zie reactie bij nummers 02a en 03g. 

14e Het wijzigingen van het 

bestemmingsplan is in 

strijd met afspraken met 

omwonenden. Dit wordt 

ervaren als minachting van 

een grote groep inwoners.. 

Zie reactie bij nummer 00c en 02d. 

14f Deze locatie is niet geschikt 

voor een kerk van deze 

omvang. 

Zie reactie bij nummers 00d, 03f, 07e en 07q. 

14g De geplande in- en uitritten 

op de Abelenlaan zullen 

leiden tot gevaarlijke 

situaties. 

Zie reactie bij nummers 05i. 
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15a Toezeggingen dat strook 

groen zou blijven. 

Zie reactie bij nummer 00a. 

15b Strijd met de structuurvisie. Zie reactie bij nummer 00b. 

15c De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 04g. 

15d Er is strijd met het 

bestemmingsplan. 

Zie reactie bij nummers 02a en 03g. 

15e Het wijzigingen van het 

bestemmingsplan is in 

strijd met afspraken met 

omwonenden. Dit wordt 

ervaren als minachting van 

een grote groep inwoners.. 

Zie reactie bij nummer 00c en 02d. 

15f Deze locatie is niet geschikt 

voor een kerk van deze 

omvang. 

Zie reactie bij nummers 00d, 03f, 07e en 07q. 

15g De geplande in- en uitritten 

op de Abelenlaan zullen 

leiden tot gevaarlijke 

situaties. 

Zie reactie bij nummers 05i. 

15h De hoop wordt 

uitgesproken dat aan eerder 

gedane beloften gestand 

wordt gedaan. 

Zie reactie bij nummers 03m en 04g. 
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16a Toezeggingen dat strook 

groen zou blijven. 

Zie reactie bij nummer 00a. 

16b Strijd met de structuurvisie. Zie reactie bij nummer 00b. 

16c De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Zie reactie bij nummers 04g. 

16d Er is strijd met het 

bestemmingsplan. 

Zie reactie bij nummers 02a en 03g. 

16e Het wijzigingen van het 

bestemmingsplan is in 

strijd met afspraken met 

omwonenden. Dit wordt 

ervaren als minachting van 

een grote groep inwoners.. 

Zie reactie bij nummer 00c en 02d. 

16f Deze locatie is niet geschikt 

voor een kerk van deze 

omvang. 

Zie reactie bij nummers 00d, 03f, 07e en 07q. 

16g De geplande in- en uitritten 

op de Abelenlaan zullen 

leiden tot gevaarlijke 

situaties. 

Zie reactie bij nummers 05i. 

16h Burgemeester had geen 

portefeuillehouder moeten 

zijn. 

 

Burgemeester is niet 

onafhankelijk. 

Zie reactie bij nummer 04i. 

16i De aanvraag is in strijd met 

een scala aan 

bestuursuitspraken. 

Het besluit van het toenmalig college om een vergunning te weigeren, als gevolg van de motie van de gemeenteraad, is 

door de Rechtbank en Raad van State in stand gelaten. 

Het wijzigen van het bestemmingsplan is een discretionaire bevoegdheid van de raad. De Raad van State treedt 



 

OU14/05715 - 18 november 2014 Nota van beantwoording van zienswijzen ontwerpbesluit kerkgebouw HHG    Pagina 46 van 46 

 

Wat voor waarde heeft het 

besluit van de Raad van 

State? 

doorgaans niet in deze bevoegdheid. De Raad van State heeft de procedure die het toenmalige college heeft gevolgd 

beoordeeld. Er is dus geen rechterlijke uitspraak uit het verleden die verbiedt dat deze kavel in de toekomst ooit 

bebouwd zou mogen worden. Een gemeenteraad met een andere samenstelling kan nieuwe inzichten hebben en ook 

plannen aanpassen. 

   

17 - Deze zienswijze is ingediend na sluiting van de termijn van terinzagelegging. Om deze reden wordt de zienswijze niet 

ontvankelijk verklaard. Overigens is de inhoud van de zienswijze vergelijkbaar met de zienswijze onder nummer 06. 

   

18 - Deze zienswijze is ingediend na sluiting van de termijn van terinzagelegging. Om deze reden wordt de zienswijze niet 

ontvankelijk verklaard. Overigens is de inhoud van de zienswijze gelijkluidend aan de zienswijze onder nummer 07. 

   

19 - Deze zienswijze is ingediend na sluiting van de termijn van terinzagelegging. Om deze reden wordt de zienswijze niet 

ontvankelijk verklaard. Overigens is de inhoud van de zienswijze gelijkluidend aan de zienswijze onder nummer 14. 

   

 


