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eerder stadium wel overleg heeft plaatsgevonden over de Westrand Nuland alsmede de
tussenstrolten. Ze heeft daarom met een zienswijze op de ontwerp-structuurvisie gereageerd.
Toelichting
Zienswij'zen
Wij hebben de ontwerp structuurvisie Groene Schil gepresenteerd op 14 november 2008. De
visie heeft vanaf 17 november 2008 ter inzage gelegen voor inspraak. In totaal hebben 47
personen, instanties en bedrijven een zienswijze ingediend. De verschillende zienswijzen zijn
samengevat en van conceptreacties voorzien. Deze samenvattingen en reacties zijn als bïjlage
aan dit voorstel toegevoegd.
In veel gevallen was de vraag van de insprekers of ook zij de mogelijkheid voor de bouw van een
of meer woningen kunnen krijgen. In de reacties wordt gemotiveerd aangegeven in welke
gevallen deze verzoeken in overweging zijn te nemen en Iandschapstechnisch acceptabel kunnen
zijn en in welke gevallen deze verzoeken niet kunnen worden ingewilligd. Daarbij spelen diverse
overwegingen een rol, zoals geluid, geurcontouren, de aanwezijheid van een grondwaterbeschermingsgebied, waardevolle doorzichten, natuur- en Iandschappelijke waarden, of de
gewenste bebouwing makkelijk valt aan te sluiten op bestaande infrastructuur en of er sprake is
van een binnendijkse of buitendijkse Iigging van het perceel, enzovoorts. Veel van de plekken die
zijn aangedragen, lenen zich gelet op genoemde overwegingen niet voor verdichting,
Andere veel voorltomende zienswijzen handelen over de exploitatie-opzet, de motivatie van de
plangrenzen, en de vraag of de visîe wel daadwerkelijlt Ieidt tot de beoogde versterking van
Iandschappelijlte en cultuurhistorische waarden. In de inleiding op de beantwoording van de
zienswijzen wordt hier met een aantal inleidende opmerkingen nadrukltelijk op ingegaan. Verder is
aan de structuurvisie een financiële paragraaf toegevoegd die hieronder in dit voorstel nader
wordt toegelicbt.
Voor een compleet overzicht van alle zienswijzen en de bijbehorende reacties, wordt verwezen
naar betreffende bijlage.
Financiële paragraaf
Bij het opstellen van de structuurvisie in september 2008 werd er nog vanuit gegaan dat er een
exploitatieplan vastgesteld zou moeten worden om te kunnen voldoen aan het bepaalde in artikel
6.13 Iid 7 van de Wet ruimtelijke ordening. In dit artikel staat dat bovenplanse kosten voor
meerdere locaties of gedeeltes daarvan in de explotatieopzet kunnen worden opgenomen in de
vorm van een fondsbijdrage, indien er voor deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie
is vastgesteld welke aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten Iaste van het fonds kunnen
komen. Voortschrijdend inzicht leidt tot een andere invulling van artikel 6.13 Iid 7 Wro. Een
financiële paragraaf / uitvoeringsparagraaf is voldoende voor het opstellen van een fonds.
Concreet betekent dit dat het oude exploitatieplan/ zoals het ter inzage heeft gelegen, aangepast
moet worden en moet worden herschreven als financiële paragraaf / uitvoeringsparagraaf . De
inhoud en de uitgangspunten blijven in principe wel in tact.
Veranderingen flbanciële verhaal
De grootste verandering is met name de wijze waarop we tegen de diverse kosten moeten kijken.
Dit ook naar aanleiding van de zienswijze van Boskamp & Willems Advocaten. Een eigenaar die
straks wil gaan ontwiltkelen in het gebied, krijgt van ons een rekening gesplitst in drie zaken, te
weten:
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1 . Een bijdrage voor de binnenplanse kosten
2. Een (mogelijlte) bijdrage voor de bovenwijkse voorzieningen
3. Een fondsbijdrage voor de bovenplanse kosten (kwaliteitsslag).
Deze driedeling is in Iijn met de wet, waarbij uitgangspunt is dat ingeval van een concreet
initiatief met betrokkenetn) een anterieure overeenkomst wordt afgesloten waarîn een en ander
wordt vastgelegd.
Ad 1 . Binnenplanse kosten: dit zijn de kosten die sec toerekenbaar zijn aan de ontwiltkeling zelf,
zoals de kosten voor het beslemmingsplan, de planschade, de ambtelijke uren en de
publicatiekosten. Ook de kosten voor bijvoorbeeld de aansluiting op het gemeentelijke riool of de
oprit vallen hieronder.
Ad 2. Bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen. Het kan zijn dat er voor meerdere woningen
(civiele) kosten gemaakt moeten worden om te kunnen bouwen. Dit kunnen b.v, de kosten zijn
van het verharden of aanleggen van een nieuwe weg (bijvoorbeeld het zandpad ten westen van
het Van de Valk Hotel), maar ook de aanlegkosten vàn een geluidsscherm voor meerdere
woningen. Ook de kosten voor het aanpassen van het gemeentelijke riool (bijvoorbeeld aanleg
extra bergbezinltbasin voor de 60 nîeuwe woningen), vallen onder deze kosten. De principes van
toerekenbaarheid, profijt en proportionaliteit zijn hierbij van belang. Oftewel: een woning aan de
oostzijde heeft geen profijt bij de verharding van het zandpad, maar heeft wel profijl bij de aanleg
van geluidswerende voorzieningen aan die zijde van het plangebied. Deze kosten sluiten aan bij
datgene wat in het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen. Niet alle woningen die gebouwd
worden, zullen dus met deze kosten worden belast.
Ad 3. De Fondsbijdrage bestaat uit de kosten die gemaakt moeten worden om öberhaupt te
kunnen gaan bouwen. In het buitengebied is extra woningbouw niet toegestaan, tenzij er een
ruimtelijke compensatie plaalsvindt. In dit geval: aanleg van natuur, de aanleg van
cultuurhistorische elementen en de sloop van visueel hinderlijlte (agrarische) bebouwing. Deze
kosten zijn onder te brengen in het fonds.
Voor een meer uitvoerige toelichling wordt verwezen naar de bijlage financiële paragraaf /
uitvoeringsparagraaf visie Groene Schil Nuland.
Fiscaliteit
Om in een later stadium problemen met de fiscus te voorkomen, hebben wij gekeken in hoeverre
de verschillende bijdragen al dan niet BTW-plichtig zijn. Deloitte Belastingadviseurs B.V. hebben
voor ons één en ander uitgezocht. Omdat het fonds is opgericht ten dienste van de
gemeenschap, kunnen de kosten voor de aankoop van de visueel hinderlijke (agrarische)
opstallen, de aanleg van naluur en de aanleg van de cultuurhistorische elementen aangemerkt
worden als een collectieve voorziening. Dit is BTW-vrijgesteld. Dit betekent dat de bijdrage die
mensen moeten betalen zonder BTW is. Ook de subsidie die de gemeente betaalt voor de sloop
van de bebouwing is vrijgesteld van de BTW. Als er kosten gemaakt moeten worden ten dienste
van één particulier, bijvoorbeeld de aansluiting van de nieuwe woning op het riool, moeten wij
hier wel BTW over verrekenen. Om alle geldstromen goed te coördineren, zullen wij dit ook
duidelijk in alle overeenltomsten opnemen.
Conclusies
Structuurvisie
Van de 47 ingediende zienswijzen hebben enkele zienswijzen geleid tot een aanpassing van de
visie. De belangrijkste aanpassingen zijn:
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@ Enige verdichting rondom Hoolstraat 7 wordt mogelijk geacht, waarbij rekening gehouden
moet worden met een ruime opzet en met Iandschappelijke ïnpasbaarheid.
* Naar aanleiding van de reactie van de provincie wordt de mogelijkheid van het bouwen
van woningen aan de Hoolstraat buitendijlçs in beginsel geschrapt.
@ Aan de omgeving Hoolstraat binnendijks kan in beginsel medewerking worden verleend
aan de bouw van 1 of wellicht 2 woningen op het perceel kadastraal bekend gemeente
Nuland E 382.
* Op Papendijk 10 is extra woningbouw binnendijks in beginsel mogelijk onder de
voorwaarde dat dit buiten de geluidszone van de snelweg is dan wel dat hiervoor
ontheffing kan worden verleend of passende voorzieningen voor getroffen worden.
* Naar aanleiding van de reactie van de provincie wordt de mogelijltheid van het bouwen
van woningen aan de oostzijde van (het verlengde) van de Nulandse Papendijk
(buitendijks) in beginsel geschrapt, ook op de locatie waar nu het varkenshouderijbedrijf
van Papendijk 3 gevestigd is.
@ Aan Duyn- en Daelseweg wordt onder strikte voorwaarden de bouw van enkele
schuurwoningen mogelijk geacht.
Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de bijlagen.
Uitvoering
Inmiddels is aan
degenen die een zienswijze hebben ingediend de verzamelde zienswijzen en
reacties daarop toegezonden. Tevens is de aangepaste visie (structuurvisie Groene Schil Nuland
d.d. maart 2009) op de website van de gemeente geplaatst. Zodra initiatieven Ieiden tot partiële
herzieningen van bestemmingsplannen zullen deze herzieningen ter vaststelling aan u worden
aangeboden. Daarbij zal bezien worden of en op welke wijze vooroverleg zal plaatsvinden en
inspraak zal worden verleend aan de provincie. Het provinciaal belang zal nadrukkelijk gewogen
moeten worden. Voordat wij starten met de herziening van dergelijke bestemmingsplannen zal
met de eigenaar van het gebied waarvoor de herziening gewenst wordt een anterieure
overeenlçomst worden aangegaan waarin kostenverhaal en bijdrage in de rui|telijlte
kwaliteitsslag worden geregeld. Verder moet de visie ter informatie toegezonden worden
na e
provincie.
Burge eester en wethouders van Maasdonk,
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