
 

 

 
Raadsvergadering 19 november 2019 
 
Agendapunt 8 Bestemmingsplan Halderheiweg ongenummerd tussen 12-14 
 
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een huis aan de 
Halderheiweg. 
Kort samengevat, er worden bomen gekapt en er wordt een woning mogelijk 
gemaakt. 
 
Er zijn een aantal zienswijzen ingediend, die o.a. betrekking hebben op de 
situering en de regels. 
De afstand tot de perceelsgrens, welke vanuit de zienswijzen is ingebracht, is 
blijkens de nota van wijzigingen aangepast op basis van eisen; wij vinden 10 
meter tot aan de naast gelegen bouwvlakken reëel. 
 
Bij het bestuderen van de zienswijzen lazen we verder dat er in het verleden 
voor dit gebied (Halderheiweg 12-14) strikte afspraken zijn gemaakt rondom de 
bomenkap. Die afspraken zijn destijds notarieel vastgelegd in een kettingbeding. 
Deze bepaling had betrekking op het oude bouwplan dat intussen gerealiseerd is 
en toen is er ten behoeve van die woning bomenkap toegestaan, maar er wordt 
nergens vermeld dat voor een nieuwe woning wederom schriftelijke toestemming 
wordt gegeven. En het gaat in dit bestemmingsplan om de mogelijkheid voor het 
toevoegen van een nieuwe woning. 
Navraag leerde ons dat bij de aktes van levering in de kadastrale gegevens van 
vorig jaar van dit gebied ook verwezen wordt naar de eerder gemaakte 
afspraken en dat er bepalingen zijn opgenomen uit de hierboven genoemde akte 
uit 1968.  
Het mag er wat ons betreft geen schijn van hebben dat de huidige eigenaar van 
de grond bevoordeeld wordt ten opzichte van andere initiatiefnemers. 
Begrijpen wij goed dat medewerking voor bomenkap op dit moment in strijd is 
met het destijds notarieel vastgelegde kettingbeding? 
Hoe zit het nu met die bepaling? Houden we ons aan de afspraken? 
 
Wanneer in dit plan medewerking wordt verleend aan het flink kappen van bos 
én beschermd groen wordt omgezet in woningbouw, dan lijkt het logisch dat we 
diezelfde lijn ook voor Moorwijk van toepassing verklaren en er daardoor op dat 
gebied meer mogelijkheden lijken te bestaan voor woningbouw, welke we hard 
nodig hebben om de noodzakelijke aantallen te halen. 
Is het college bereid om de eerder geformuleerde uitgangspunten voor plan 
Moorwijk inzake bomenkap en beschermen groen, los te laten en daardoor meer 
ruimte voor bouwontwikkeling mogelijk te maken? 
 
 
 
Woningen mogelijk maken vinden wij belangrijk. Echter, een consistente lijn in 
het hanteren van afspraken mogen we niet uit het oog verliezen. 
 
Tot zover in eerste termijn. 
 
 


