
 

 

Vragen Partiële herziening De Plantage Zuidwest 
 
Aanleiding 
Op 2 maart 2021 staat op de agenda van de 
gemeenteraad de behandeling van het voorstel 
“Partiële Herziening De Plantage Zuidwest – 
aantallen”. In dit kader heeft op 9 februari de 
oordeelsvormende vergadering plaatsgevonden en 
zijn hierover vragen gesteld. Dit memo geeft een 
nadere toelichting en beantwoordt deze vragen. 
Bijlage 3 geeft het overzicht van deelgebieden en 
clusternummering. 
 
Formele toezeggingen Agendapunt 4:  

Voorstel tot gewijzigde vaststelling BP partiele 

herziening De Plantage ZuidWest Meteren 

Wethouder Klein zegt toe: 

1. Een onderbouwing voor de toegepaste 

parkeernorm aan te leveren bij de raad voor 

de besluitvorming op 2 maart 2021 

2. Inzichtelijk te zullen maken hoe de 

kostenverhouding zal zijn als er woningen opgeofferd worden voor meer parkeervoorzieningen 

in dit deel van de wijk 

3. Een globaal rekensommetje te kunnen maken voor de meerkosten bij een verdere vergroening 

van deze wijk t.b.v. klimaatadaptie 

4. Schriftelijk te zullen reageren op de vraag van de SGP over de aanleg van het park 
Daarnaast is op 18 februari een memo met 7 vragen van LLB West Betuwe ontvangen.  
 
1. Parkeernormen in De Plantage 
Voor de ontwikkeling van De Plantage is in januari 2006 door de gemeenteraad de Kaderstellende 
Notitie De Plantage vastgesteld. In deze kaderstellende notitie is aangegeven: 

Ten aanzien van de parkeernorm wordt uitgegaan van het lokale reële, relatief hoge percentage 
autobezit. Het laag instellen van een parkeernorm leidt niet tot een significant ander autogebruik en is 
overigens ook geen gemeentelijk beleidsdoel. Deze realiteit noopt tot een hoge parkeernorm. Parkeren 
vooraf voldoende ruim regelen voorkomt tenslotte moeilijk op te lossen problemen achteraf. 

 
In de Structuurvisie De Plantage (vastgesteld door de gemeenteraad in maart 2007) is dit uitgewerkt in 
de parkeernormering  “de Plantage-norm”: 

 1,6 sociale huurwoningen 

 1,9 midden segment woningen (rijwoningen) 

 2,2 dure segment woningen (tweekappers en vrijstaande woningen) 
Met het Paraplu Bestemmingsplan Parkeren 2019 vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2020 (BP 
parkeren) geldt voor de gehele gemeente West Betuwe de CROW1 max parkeernorm als uitgangspunt. 

                                                           
1 Het CROW is het kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Zij stellen richtlijnen en de 
kencijfers op die gehanteerd worden bij het bepalen van beleid.   

Figuur 1 Bestemmingsplan Zuidwest. Donkergeel is 
deelgebied 2A en lichtgeel is deelgebied 2B. 
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Het CROW geeft bandbreedten voor de parkeerkencijfers, een zgn. CROW min en CROW max norm. 
Met het BP Parkeren heeft de gemeente de CROW max norm als regel vastgesteld.  
 
Tabel 1 Parkeernormen

 

Gemiddeld genomen ligt de CROW max ongeveer 0,5 boven de Plantage-norm. De Plantage-norm ligt 
ongeveer 0,4 boven de CROW min norm. 
 
De regels van het BP Parkeren bevatten een afwijkingsbevoegdheid. Het bevoegd gezag kan geheel of 
gedeeltelijk afwijken van de parkeereis/parkeernorm toestaan. Artikel 3.2.4-a van het BP Parkeren 
geeft hiertoe de criteria (zie ook bijlage 1 van dit memo). Kort samengevat zijn deze criteria: 

1. Ten minste voldoen aan de minimum parkeernorm zoals opgenomen in de CROW 381 (zie 
hiervoor tabel 1). 

2. De belangen van omwonenden niet onevenredig schaden. 
3. Het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig schaden. 

 
Voor De Plantage geldt dat bij omgevingsvergunningen die nu aangevraagd worden, het BP Parkeren 
(met de CROW max norm) als toetsingskader geldt. Indien de CROW max norm niet gehaald wordt, 
kan, mits voldaan wordt aan de drie criteria, de vergunning met een afwijkingsbesluit op dit onderdeel, 
verleend worden.  
 
Na het vaststellen van het BP Parkeren is voor 58 woningen de omgevingsvergunning  
aangevraagd. In onderstaand figuur blauw gemarkeerd. Er is getoetst aan het BP Parkeren en er is 
voldaan aan de CROW max norm. Voor deze woningen kan de vergunning verleend worden binnen het 
vigerende BP De Plantage Zuidwest voor wat betreft de woningaantallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 CROW max norm CROW min norm Plantage-norm 

sociale huurwoningen - appartementen 1,8 1,0 1,6 

sociale huurwoningen - eengezins 2,0 1,2 1,6 

rijwoningen (tussen en hoek) 2,4 1,6 1,9 

tweekappers 2,6 1,8 2,2 

vrijstaande woningen 2,7 1,9 2,2 

 



  

19 februari 2021  

Kenmerk   

Pagina 3 van 14  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 Nog te vergunnen woningaantallen per bestemmingsplan (kaart niet correct voor exacte verkavelingen) 

In deelgebied 2A moeten nog voor 85 woningen de vergunning worden aangevraagd (rood 
gemarkeerd in figuur 2). Voor deze woningen is de partiële herziening van het bestemmingsplan 
noodzakelijk voor wat betreft de woningaantallen. Bij de vergunningverlening zal tevens getoetst 
worden aan het BP Parkeren.  
 
In deelgebied 2B moet voor alle 150 woningen (roze gemarkeerd in figuur 2) de omgevingsvergunning 
nog worden aangevraagd. De vergunning voor deze woning wordt getoetst aan het Uitwerkingsplan 
Zuidwest (nog vast te stellen door het college, naar verwachting medio april 2021). Ook zal hierbij 
getoetst worden aan het BP Parkeren. 
  
De reeds vergunde clusters 1-2-5-deels 4-8-11(voor het in werking treden van het BP Parkeren) 
voldoen aan de Plantage norm en kennen ten opzichte van die norm een plus van 28 parkeerplaatsen.  
 
Onderstaande tabel geeft de parkeereis en het aanbod voor de twee deelgebieden. 
 
Tabel 2 Parkeerbalans nog te vergunnen woningen (woningaantal deelgebied 2B nog in uitwerking) 

 

 
 

58 woningen deelgebied 2A vergund en voldoet aan CROW max 
 
85 woningen deelgebied 2A nog niet vergund. Partiële 
herziening noodzakelijk en toetsing aan BP Parkeren. 
 
150 woningen deelgebied 2B nog niet vergund. Uitwerkingsplan 
noodzakelijk en toetsing aan BP Parkeren. 
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In deelgebied 2A zijn op basis van de CROW max norm 211 parkeerplaatsen nodig. Het totale aanbod 
bedraagt 193. Er wordt dus niet voldaan aan het BP Parkeren. Het verschil doet zich voor bij de 
clusters 6 en 7. Voor de verlening van de vergunning van deze woningen zal een afwijkingsbesluit 
nodig zijn.  
 
Tabel 3 Detail parkeerbalans Cluster 6 en 7 in deelgebied 2A

 

De criteria zijn: 
1. Voldoen aan de CROW min norm. Dit is een parkeereis van 106. Het aanbod is 129. Hier wordt 

aan voldaan. 
2. De belangen van omwonenden niet onevenredig schaden. De omwonenden zijn deels nog niet 

bekend en ten opzichte van de omwonende die wel bekend zijn wordt een gelijk aantal 
parkeerplaatsen per woningen gerealiseerd als voor hun woning (van de omwonenden). 

3. Het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig schaden. Het stedenbouwkundig plan en de 
beeldkwaliteit gaan uit van de Plantage norm. De Plantage norm is 126 en deze wordt met 3 
meer gerealiseerd. 

Op basis van deze toets zal het advies aan het college zijn een afwijkingsbesluit te nemen in het kader 
van de verlening van de omgevingsvergunning op het moment dat deze aanvraag speelt (naar 
verwachting medio 2021). 
 
In deelgebied 2B is op basis van de CROW max norm de parkeereis 355 parkeerplaatsen. Het totale 
aanbod is 321 parkeerplaatsen. Er wordt dus niet voldaan aan het BP Parkeren. Het verschil doet zich 
voorbij bij de clusters 16-17-18 in De Bastide. Voor de verlening van de vergunning van deze woningen 
zal een afwijkingsbesluit nodig zijn.  
 
Tabel 4 Detail parkeerbalans cluster 16-17-18

 

De criteria zijn: 
1. Voldoen aan de CROW min norm. Dit is een parkeereis van 150. Het aanbod is 182. Hier wordt 

aan voldaan. 
2. De belangen van omwonenden niet onevenredig schaden. De omwonenden zijn deels nog niet 

bekend en ten opzichte van de omwonende die wel bekend zijn wordt een gelijk aantal 
parkeerplaatsen per woning gerealiseerd als voor hun woning (van de omwonenden). 

3. Het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig schaden. Het stedenbouwkundig plan en de 
beeldkwaliteit gaan uit van de Plantage norm. De Plantage norm is 182 en deze wordt exact 
gerealiseerd. 

Op basis van deze toets zal het advies aan het college zijn een afwijkingsbesluit te nemen in het kader 
van de verlening van de omgevingsvergunning op het moment dat deze aanvraag speelt (naar 
verwachting vanaf eind 2021). 

Cluster Woonzone Woningen

CROW max CROW min Plantage norm Totaal

Cluster 6 Bastide 35 84,0                            56,0                            66,5                            67

Cluster 7 Bastide 30 73,5                            49,5                            59,1                            62

Subtotaal 65 158                             106                             126                             129

Resultante parkeerbalans 2,4 1,6 1,9 2,0

Parkeereis Aanbod

Cluster Woonzone Woningen

CROW max CROW min Plantage norm Totaal

Cluster 16 Bastide 35 85,7                            57,7                            66,2                            65

Cluster 17 Bastide 33 74,9                            49,3                            61,5                            71

Cluster 18 Bastide 31 67,6                            42,8                            53,8                            46

Subtotaal 99 228 150 182 182

Resultante parkeerbalans 2,3 1,5 1,8 1,8

Parkeereis Aanbod



  

19 februari 2021  

Kenmerk   

Pagina 5 van 14  

 

 

Conclusie parkeerbalans 
De conclusie is dat overall minimaal de Plantage norm gerealiseerd en op veel locaties de CROW max 
behaald wordt. Gemiddeld genomen wordt in de resterende clusters in deelgebied 2 in De Plantage 
een parkeernorm van 2,2 gerealiseerd en daarmee meer dan 2 parkeerplaatsen per woningen 
beschikbaar zijn. 
 
Om te voldoen aan de CROW max norm is een oppervlakte van 46 parkeerplaatsen à 20 m2 nodig. Een 
totaal uitgeefbaar oppervlak van 920 m2. Dit is gelijk aan ongeveer 6 à 7 woningen minder bouwen. 
 
2. Kosten volgend uit meer parkeerplaatsen 
Het aanleggen van meer parkeerplaatsen dan in het stedenbouwkundig plan voorzien brengt een 
aantal extra kosten met zich mee: 

 Aanpassing van de plannen van marktpartijen. Dit betekent vertraging van de woningbouw en 
extra kosten voor voorbereiding en ontwerp. 

 Verlies van uitgeefbare grond en daarmee minder grondopbrengsten. 

 Meer oppervlakte openbaar gebied in te richten en daarmee meer aanlegkosten en 
toekomstige beheerkosten. 

In De Bastide moeten de clusters 6-7-16-17-18 nog vergund worden. Het gemiddelde kaveloppervlak 
van een woning in De Bastide is ongeveer 140 m2 en heeft een grondopbrengst van gemiddeld 
euro 60.000. Het niet realiseren van één woning kost de gemeente minimaal euro 60.000 aan verlies 
van grondopbrengsten. Het ruimtegebruik van een parkeerplaats is 20 m2. Dit is de parkeerplek en een 
toerekening van de ontsluitingsweg. Met het vervallen van 1 woning kunnen dan 7 parkeerplaatsen 
worden aangelegd. De inrichting van een parkeerplaats kost ongeveer euro 2.500. Voor 7 
parkeerplaatsen bedragen de kotsen euro 17.500.  
Het aanleggen van parkeerplaatsen in plaats van een woning betekent een herverkaveling en 
aanpassing van opstalontwerp. Dit brengt extra kosten met zich mee die de marktpartij bij de 
gemeente zal neerleggen. Ook zal dit extra vragen en daarmee de planning van verkoop en opleveren 
niet gehaald worden. Het zal een vertraging van 6-9 maanden zijn.  
 
Het “opofferen” van één woning kost de gemeente West Betuwe minimaal euro 77.500 aan verlies van 
grondopbrengsten en extra investeringskosten. Daarnaast zullen de toekomstige beheer- en 
onderhoudskosten ook hoger zijn.  
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3. Globale rekensom verdere vergroening t.b.v. klimaatadaptatie 
 
Klimaatadaptatie wil zeggen: aanpassing aan de klimaatverandering. Klimaatverandering betekent 
voor Nederland dat het gemiddeld warmer is, dat het vaker regent en dat er grotere extremen zijn. 
Klimaatadaptatieve oplossingen zijn bijvoorbeeld: 

- Hitte > wadi’s, helofytenfilter, meer oppervlakte water, waterplein, begroeide muren, bomen, 
lichte materiaal kleur, ontstenen, groene daken;  

- Droogte > open goten, wateroppervlakte, omgekeerde drainage;  
- Wateroverlast > afkoppelen, blauwe lijn, infiltratiestrook, regenwaterschutting, wadi, 

oppervlakte water, waterplein, infiltratiekrat, omgekeerde drainage, bomengroepen, geveltuin.  
In deelgebied 2 in De Plantage kiezen we nu voor waterdoorlatende bestrating bij parkeerplaatsen: 
grasparkeren in de openbare ruimte. Dit is een wijziging ten opzichte van de eerdere plannen, waar 
reguliere verharding was beoogd. De meerkosten hiervan bedragen circa euro 250.000. Een andere 
maatregel voor klimaatadaptatie is het afkoppelen van het hemelwater. In de oorspronkelijke plannen 
wordt regenwater opgevangen en via straatkolken afgevoerd naar het hemelwaterriool. Op dat vlak 
worden nu de plannen aangepast. Daar waar nog geen hemelwaterriool is aangelegd zal dit ook niet 
meer gebeuren. Woningen worden afgekoppeld en hemelwaterafvoer vindt bovengronds plaats. Om 
hittestress te voorkomen in de Bastide worden zoveel als mogelijk extra bomen in de openbare ruimte 
geplaatst. Een maatregel die in deelgebied 2 niet wordt toegepast en ook niet kan worden 
afgedwongen zijn sedumdaken op bijvoorbeeld de bergingen. Als bij alle nog te realiseren woningen 
(400) in deelgebied 2 op de bergingen sedumdaken worden geplaatst kost dit de gemeente 400 x circa 
euro 500 = euro 200.000.   

Figuur 3 Bastide nog te vergunnen clusters en grasparkeerplaatsen (cluster 5 en 8 krijgen ook 
grasparkeerplaatsen, deze tekening is nog niet compleet, maar ter illustratie hoe het beeld gaat worden) 

Cluster 8 vergund, 
in aanbouw 

Cluster 5 vergund, 
in aanbouw 

Cluster 6 Cluster 7 

Cluster 16 Cluster 17 

Cluster 18 



  

19 februari 2021  

Kenmerk   

Pagina 7 van 14  

 

 

 

 
Figuur 4 Voorbeeld sedumdak berging 

Voor deelgebied 3 worden nu de plannen gemaakt en daarbij is een klimaatadaptieve inrichting het 
uitgangspunt. 
 
4. Aanleg park 
Het Archeologiepark wordt aangelegd in afstemming 
op de ontwikkeling van de clusters 13-14-15. We 
streven er naar dat als de woningen zijn opgeleverd en 
bewoond, het park ingericht is. De huidige planning 
voorziet start van de werkzaamheden aan het park in 
Q2/Q3 van 2022 als de woningen in cluster 13 zijn 
gerealiseerd. 
 
Het archeologiepark is opgevoerd voor de 
subsidieregeling Groene Icoonprojecten van de 
provincie Gelderland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5 Archeologiepark en cluster 13-14-15 in 
het uitwerkingsgebied 
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Vragen LLB West Betuwe 
 
1.De wethouder stelde in de oordeelsvormende raad van 9 februari jl. dat de extra 103 woningen al 
eerder (in de voormalige gemeente Geldermalsen) gepland waren maar destijds door tussenkomst 
van de provincie niet door konden gaan. Is ten aanzien van de 103 extra woningen die het college nu 
wil toevoegen, overleg geweest met de provincie? en zo ja, wat is daar de uitkomst van? 
 
Antwoord 
In het kader van het vooroverleg binnen de procedure van een bestemmingsplan heeft voorleg met 
Provincie plaatsgevonden over de planologische verhoging van het woningaantal. De provincie heeft 
hier positief over besloten. Zie onderstaande uitsnede uit de brief. De volledige brief is als bijlage 2 
toegevoegd. 
 

 
 
2. In de toelichting wordt gesteld dat de provincie de locatie de plantage niet als versnellingslocatie 
heeft genoemd, terwijl dat wel de bedoeling was. Hoe kan dat? 
 
Antwoord: 
De Plantage is opgenomen in het versnellingsprogramma van de provincie. Dit staat vermeld in 
paragraven 3.2 en 3.3. 
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3.Het beeldregieplan is niet aangepast op 103 woningen en het aantal parkeerplaatsen. Wat zijn de  
gevolgen daarvan, zeker in combinatie met de toepassing van het parapluplan parkeren 2019? De 
wethouder heeft nadere informatie toegezegd, maar die hebben wij tot op heden nog niet ontvangen. 
 
Antwoord: 
Het beeldregieplan is gebaseerd op het oorspronkelijke woningaantal in De Plantage, inclusief 103 de 
woningen die nu planologisch gerepareerd worden. De effecten in relatie tot het BP Parkeren zijn bij de 
eerste vraag in dit memo toegelicht. 
 
4. Volgens het college kan worden afgeweken van het paraplubestemmingsplan parkeren. Dat 
gebeurt dan bij de omgevingsvergunning. Dit betekent dat nu wel duidelijk moet zijn of aan de eisen 
van de afwijking wordt voldaan. Dat blijkt niet uit de toelichting. Als we op dit moment niet zeker 
weten of van de parkeernorm kan worden afgeweken, hoe kunnen we deze partiële herziening dan 
vaststellen? 
 
Antwoord: 
De partiële herziening repareert het woningaantal in het bestemmingsplan. In het stedenbouwkundige 
plan is voor de parkeeropgave de Plantage norm (of hoger) opgenomen. Indien niet voldaan wordt aan 
de CROW max norm uit het BP Parkeren 2019 kan een afwijkingsbesluit worden genomen als voldaan 
wordt aan 3 reeds vastgestelde criteria in dit bestemmingsplan. Een uitgebreide toelichting leest u bij 
het antwoord op de 1e vraag in dit memo. 
 
5. Verkeersbewegingen: In de partiële herziening is het aantal verkeersbewegingen niet genoemd. 
Daar blijft gelden wat in het bestemmingsplan uit 2017 staat. Nu is het bestemmingsplan Zuidwest 
zoals het in 2017 was bedoeld (246 woningen) duidelijk om wat voor woningtypen het gaat. Geldt dat 
dan ook voor de 103 extra woningen? Verkeersbewegingen hangen namelijk samen met de variatie 
in woningtypen en daar zegt de toelichting niets over. Van deze 103 woningen weten we niet waar ze 
exact gebouwd worden binnen het plangebied en we weten ook niet om welke woningtypen het gaat. 
Naar aanleiding van vragen in de oordeelsvormende raad heeft de wethouder toegezegd een kaart te 
sturen waarop de nieuwe woningen, parkeerplaatsen e.d. te zien zijn. Wanneer kunnen we deze kaart 
verwachten? 
 
Antwoord: 
Het BP De Plantage Zuidwest 2017 is voor de verkeersbewegingen reeds gebaseerd op totale 
realisatie van alle woningen in deelgebied 2A en 2B. Inclusief de woningen die planologisch door de 
provincie in mindering zijn gebracht. Het kaartbeeld op pagina 2 van dit memo toont de woningen 
waarvoor vergunning verlening via de Partiele herziening noodzakelijk is.  
 
6. Wat wordt onder paragraaf 4.4.5. bedoeld met de zin dat de gemeenteraad het “restrisico” heeft 
aanvaard? Wat is het restrisico? 
 
Antwoord. 
Het gaat om een aanvaardbaar (te verwaarlozen/niet significant) risico. Dat risico is zo klein dat men 
geen aanvullende maatregelen wilt/behoeft te nemen, omdat dan de kosten niet opwegen tegen de 
baten. 
 
7. Waarom is er geen verandering in de Grex? Er worden toch 103 woningen extra gebouwd? 
 
Antwoord: 
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De grondexploitatie is voor de opbrengsten gebaseerd op de afspraken/overeenkomsten met de 
marktpartijen en daarmee op het totale woningbouwprogramma inclusief de 103 woningen die nu 
planologisch mogelijk worden gemaakt. 
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BIJLAGE 1: Paraplubestemmingsplan Parkeren 2019 – onderdeel afwijken 
 

3.2.4 Afwijken 
a. Parkeernorm 
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.1 onder a, mits: 

1. ten minste wordt voldaan aan de minimum parkeernormen, zoals opgenomen in de CROW-

publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen', 

zoals die gelden op het tijdstip van indiening van de aanvraag omgevingsvergunning en dat 

indien deze publicatie gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden 

met de wijziging, en met dien verstande dat het totale aantal benodigde parkeerplaatsen wordt 

afgerond op het dichtstbijzijnde hele getal; 

2. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad; 

3. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad. 

b. Geheel of gedeeltelijk afwijken parkeereis 
Het bevoegd gezag kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de parkeereis toestaan. De afwijking moet 
goed en navolgbaar onderbouwd worden. Van het afwijken van de parkeereis kan sprake zijn bij: 

1. Maatwerk: de afwijking moet onderbouwd worden aan de hand van specifieke kenmerken van 

de locatie, functie of doelgroep van het project. 

2. Locatie: er moet sprake zijn van een locatie waar het feitelijk onmogelijk is om geheel of 

gedeeltelijk aan de parkeereis te voldoen of waar het in alle redelijkheid onmogelijk of 

onwenselijk is (o.a. op grond van planeconomische overwegingen) om geheel of gedeeltelijk 

te voldoen aan de parkeereis. 

c. Vrijstelling parkeereis 
Als een ontwikkeling uit economisch oogpunt of uit het oogpunt van milieu, hinder of woonomgeving 
door de gemeente bijzonder gewenst is, kan volledige vrijstelling van de parkeereis worden verleend. 
Deze volledige vrijstelling wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend en een verzoek daartoe 
wordt uitvoerig gemotiveerd. Voor het verkrijgen van de vrijstelling wordt in ieder geval aangetoond 
dat het niet mogelijk is om geheel of gedeeltelijk aan de parkeereis op eigen terrein te voldoen en dat 
er evenmin mogelijkheden bestaan om de parkeereis geheel of gedeeltelijk in de openbare ruimte op 
te lossen. 
 
d. Ruimte voor laden of lossen 
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.3, indien en voor zover 
op andere wijze in de benodigde ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt voorzien. 
 
e. Eigen terrein 
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.2.1 onder b en 3.2.2 
onder a, mits: 

1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad; 

2. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad. 
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BIJLAGE 2: Reactie provincie in het kader van vooroverleg 
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BIJLAGE 3: Clusternummerkaart (niet exact voor verkavelingen) 
 

 
 
 
Deelgebied 2A: clusters 1-2-3-4-9-10-11-12 
Deelgebied 2B: clusters 13-14-15-16-17-18 
 
Woonsfeer Buitenplaats: clusters 1-2-3-4-9-10-11-13-14-5 
Woonsfeer Bastide: clusters 5-6-7-8-16-17-18 


