
Raadsvoorstel
Datum vergadering : 26 maart 2019
Registratienummer :
Portefeuillehouder : J. Hartman
Bijlage(n) : Gewijzigd bestemmingsplan “Brede school en woningen, 
Spijk”
Onderwerp : Nieuw besluit vaststelling bestemmingsplan “Brede 

school en
woningen, Spijk”

Onderwerp
Nieuw besluit vaststelling bestemmingsplan “Brede school en woningen, Spijk”
 
Beslispunten

1. Het bestemmingsplan “Brede school en woningen, Spijk” met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1960.SPIAchterDorpshuis-VSG2 gewijzigd vast 
te stellen.

Inleiding
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Brede school en woningen, 
Spijk” zijn drie beroepschriften ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. In één van de beroepschriften is aangegeven dat in het akoestisch 
onderzoek ten onrechte niet is ingegaan op de effecten van het mogelijk in de toekomst 
vergunningsvrij uitbouwen van de bestaande woning Spijkse Kweldijk 49 (gesitueerd ten 
noorden van de schoollocatie) en dat het bouwvlak niet overeenkomt met de situatie die 
in het akoestisch onderzoek is bezien.
 
Deze opmerking is terecht en kan naar ons oordeel leiden tot vernietiging door de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om die reden is het aanbevolen 
om tijdens de beroepsprocedure een nieuw besluit te nemen. Artikel 6:19 van de 
Algemene wet bestuursrecht staat dat toe. Het nieuwe besluit wordt daarmee onderdeel 
van de beroepsprocedure. Het bestemmings-plan zal op het gebied van geluidsreductie 
(geluidsscherm van 1,5 meter naar 2,5 meter hoog en aanpassing akoestisch 
onderzoek) moeten worden gewijzigd. Gelet dat er momenteel een beroepsprocedure 
loopt bij de Raad van State dient er zo spoedig mogelijk een nieuw besluit te worden 
genomen.
 
Besluitgeschiedenis
Op 11 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Lingewaal het bestemmingsplan “Brede 
school woningen, Spijk” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet onder andere in de 
realisatie van een nieuwe brede school voor de kern Spijk. Dit project maakt onderdeel 
uit van de structuurvisie “het Manifest van Lingewaal”. Het doel van deze structuurvisie 
is om de kernen van de nu voormalige gemeente Lingewaal toekomstbestendiger te 
kunnen maken.
 
In de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan is een akoestisch rapport 
opgenomen dat ingaat op de invloed van de nieuwe school en kinderopvang op de 
bestaande en de nieuwe woningen. Hierbij is geconcludeerd dat de geluidsbelasting van 
de school zelf beneden de grenswaarden blijft die zijn opgenomen in het 
Activiteitenbesluit. Daarbij hoeven de stemgeluiden van spelende kinderen niet te 
worden meegenomen. Dat is wel het geval bij de toetsing aan een goede ruimtelijke 
ordening. In dat geval dient een scherm te worden geplaatst van minimaal 1,5 meter 
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hoog. Gelet op de mogelijkheden voor vergunningsvrij uitbouwen bij de woning aan de 
Spijkse Kweldijk 79 blijkt dit niet voldoende te zijn.
 
Beoogd effect
Door het nemen van een besluit om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen 
wordt vernietiging door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
voorkomen.

Argumenten
1. Een geluidsscherm van 2,5 meter hoog is noodzakelijk.
Wanneer rekening wordt gehouden met de vergunningsvrije uitbreiding van de woning 
Spijkse Kweldijk 49, dan wordt alleen voldaan aan de geldende geluidsnormen als een 
scherm wordt geplaatst van minimaal 2,5 meter hoog. 
 
2. De plaatsing van het geluidscherm dient te zijn verzekerd door middel van een 

voorwaardelijke verplichting.
De plaatsing van dat scherm wordt in de aangepaste regels gegarandeerd in de vorm 
van een voorwaardelijke verplichting. Dat betekent dat de brede school niet in gebruik 
mag worden genomen voordat het desbetreffende scherm is geplaatst.
 
3. Het plaatsen van een scherm is stedenbouwkundig verantwoord.
Het plaatsen van een scherm van 2,5 meter hoog is ter plaatse verantwoord aangezien 
een dergelijke hoogte niet ongebruikelijk is in een gebied waar gewoond wordt maar 
waar ook andere functies voorkomen. Het scherm is slechts 50 cm hoger dan een 
gebruikelijke erfafscheiding.
 
4. Het bouwvlak en het akoestisch onderzoek zijn in het voorliggende besluit met 

elkaar in overeenstemming gebracht.
Door het bouwvlak in het akoestisch onderzoek overeen te laten stemmen met het 
bouwvlak van de planverbeelding, is er geen onduidelijkheid meer.
 
Kanttekeningen
Het plaatsen van een scherm is noodzakelijk aangezien vooral het geluid van spelende 
kinderen ervoor kan zorgen dat niet wordt voldaan aan de grenswaarden die voor een 
toetsing aan een goede ruimtelijke ordening gelden. 
 
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
 
Financiën
De kosten van het bestemmingsplan “Brede school en woningen, Spijk” zijn geborgd in 
de grondexploitatie.
 
Uitvoering
Na vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan zal uw besluit worden 
gepubliceerd.

Planning
Verwacht wordt dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de 
tweede helft van 2019 een uitspraak zal doen op de ingediende beroepschriften.
 
Evaluatie
Niet van toepassing.
 

2



Communicatie
Uw besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant, op de gemeentelijke website en 
in huis aan huis bladen.
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Tabel risicoparagraaf
 
Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaat
regel

Vernietiging 
bp door de 
Raad van 
State

Juridisch Wijzigen bp 
d.m.v. 6:19 
Awb

Voorkoming 
vernietiging 
bp door RvS

 

     
     
     

 
 
 
Burgemeester en wethouders van West Betuwe
De secretaris,                               de burgemeester,
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Raadsbesluit
 
De raad van de gemeente West Betuwe;
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 
2019, 
 
besluit:

het bestemmingsplan “Brede school en woningen, Spijk” met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1960.SPIAchterDorpshuis-VSG2 gewijzigd vast te stellen.
 
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 23 april 2019 , nummer ….......,
 
de griffier,                                  de voorzitter,
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