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2. Inleiding 

2.1 Ter inzagelegging 

Het voorontwerp bestemmingsplan “Oosthem – Ald Rien fase 2” heeft vanaf 24 juni 2022 t/m 4 
augustus 2022 ter inzage gelegen.  
 
Met het ter inzage leggen van het voorontwerp heeft de gemeente iedereen in de gelegenheid gesteld 
om kennis te kunnen nemen en te reageren op het plan dat in voorbereiding is. Tevens is via het 
plaatselijk belang Oosthem – Nijezijl het ter inzage gelegde voorontwerp bestemmingsplan onder de 
aandacht gebracht. 
 

2.2 Inspraakreacties 

Tijdens de termijn van terinzagelegging is het voor iedereen mogelijk geweest om een inspraakreactie 
in te dienen. In totaal zijn 8 inspraakreacties ontvangen.  
 

2.3 Leeswijzer 

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt nader ingegaan op de op het voorontwerpbestemmingsplan ontvangen 
inspraakreacties.  
 
 
 
 
 
 

3. Inspraakreacties 
Tegen het voorontwerpbestemmingsplan zijn 8 inspraakreacties ingediend. In onderstaand schema zijn 
de gegevens van de inspraakreacties en de paragraaf met de beantwoording weergegeven.  
 
 

 Bedrijf/adres inspraakreactie Ontvangstdatum Beantwoording  

1 Gasunie 21 juni 2022 4.1.1 

2 Brandweer Fryslân  30 juni 2022 4.1.2 

3 Liander (Qirion) 7 juli 2022  4.1.3  

4 Wetterskip 27 juli 2022 4.1.4 

5 Provincie Fryslân 13 juli 2022 4.1.5 

6 Bewoners De Himmen 29 juli 2022  4.1.6 

7 Bewoners Ald Rien (meerdere) 22 juli 2022  4.1.7  

8 Bewoners Ald Rien  2 augustus 2022 4.1.8 
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4. Behandeling van de inspraakreacties 
 
4.1 Inspraakreacties 
 
4.1.1 Gasunie 
Samenvatting 
Het plan is door Gasunie getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid. Geconcludeerd word dat 
het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van de dichtstbij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast 
dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.  
 
Beantwoording 
Reactie voor kennisgeving aangenomen. 
 

4.1.2 Brandweer Fryslân 

Samenvatting 
Brandweer Fryslân geeft enkele aandachtspunten met betrekking tot de bluswatervoorziening en de 
bereikbaarheid. Samengevat wordt geadviseerd:  
1. De wegen in het plangebied te laten voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd onder het 

kopje bereikbaarheid uit de brief. Voor de bereikbaarheid is het wenselijk dat locaties via twee 
onafhankelijke routes bereikbaar zijn. Wanneer sprake is van een doodlopende weg gelden de 
volgende voorwaarden: 
- Een minimale breedte van 4,5 meter en een doorgangshoogte van 4,2 meter;  
- Een minimale bochtstraal van 5,5 meter in de binnenbocht en 10 meter in de buitenbocht;  
- Bestand tegen een aslast van 11,5 ton en een totaalgewicht van 30 ton; 

2. Er voor te zorgen dat er voor elke ingang van de woningen tot op maximaal 40 meter afstand kan 
worden opgesteld om een effectieve binnen aanval te bevorderen;  

3. Te controleren of er binnen 100 meter met een minimale capaciteit van 500 liter per minuut vanaf 
elke woning een brandkraan voorhanden is, zo niet deze te realiseren;  

4. Ons op de hoogte te houden van de mate waarin ons advies is overgenomen  
    
Beantwoording 
1. Met de dimensionering van de wegen wordt rekening gehouden met de genoemde voorwaarden. 

Het bestemmingsplan regelt dit niet en behoeft hiervoor niet te worden aangepast. 
2. Door te voldoen aan de genoemde voorwaarden wordt ook aan deze wens voldaan  
3. De exacte inrichting moet nog worden bepaald. Ten behoeve van de werkzaamheden voor de 

inrichting van het plangebied zullen deze voorwaarden ook worden meegegeven aan de uitvoerder.  
4. Deze inspraaknota wordt opgenomen in het bestemmingsplan en komt zo ook weer terecht bij 

Brandweer Fryslân als overlegpartner van de gemeente. Specifieke vragen worden rechtstreeks 
gesteld, maar zijn - gezien het heldere advies - niet aan de orde. 

 
 
4.1.3 Liander (Qirion) 
 
Geen opmerkingen.  
 
 
 
4.1.4 Wetterskip  
 
Samenvatting 
Verwezen wordt naar de meerdere keren dat overleg tussen Wetterskip en gemeente heeft 
plaatsgevonden over het plan. De aan te leggen waterplas is daarbij steeds een onderwerp van gesprek 
geweest. Opgemerkt wordt dat deze plas in het dieper gelegen oppervlaktewaterpeil (zone) van -2,40m 
NAP is gelegen. Het is de bedoeling dat hierop al het hemelwater gaat afwateren, ook het hemelwater 
uit het hoger gelegen -1,70m NAP peil. De voorkeur van het Wetterskip gaat ernaar uit om dit 
hemelwater rechtstreeks op de boezem te lozen en niet via de lager gelegen polder. 
Daarnaast wijst het Wetterskip erop dat wanneer wordt gekozen om de nieuwe woonwijk helemaal op 
het -1,70m NAP peil aan te leggen, zij adviseren om de toekomstige wandelpaden hoger 
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aan te leggen dan het nu de bedoeling is. Deze zouden anders slechts een drooglegging van 50cm 
hebben waardoor deze in natte omstandigheden erg drassig kunnen worden. 
 
Tevens wil het Wetterskip graag in overleg treden om afspraken te maken met betrekking tot de diepte 
en verversing van de aan te leggen waterplas. Dit mede om een goede waterkwaliteit te kunnen krijgen 
en borgen. 
 
Tot slot wordt verzocht om in het kader van de compensatie voor verharding in Ald Rien fase 1 ook op 
te nemen ter verantwoording in dit plan. Deze compensatie is naar weten van het Wetterskip nog niet 
gerealiseerd. 
 
Beantwoording 
Het hemelwater zal in het plangebied van fase 2 van Ald Rien afwateren op de nog te realiseren 
waterpartij. Het plan is in de eerste fase uitgewerkt voor hemelwaterlozing in de polder. Fase 1 loost 
in de sloot langs de Nessenwei.  
 
Peil: Het peil van de aan te leggen waterpartij is gepland op -1.70 NAP. Hiervoor wordt een 
peilwijziging aangevraagd. Zie verder ook de mogelijkheid voor fluctuatie in he peil bij de opmerkingen 
hieronder bij ‘Waterkwaliteit’. 
Bij de aanleg van het wandelrondje wordt rekening gehouden met voldoende drooglegging. De paden 
worden niet verhard maar in gras uitgevoerd en met maaien wordt het pad aangeduid.  
  
Waterkwaliteit: Het overleg met het Wetterskip zal worden voortgezet. Voor een goede 
waterhuishouding zal het water kunnen instromen vanaf de zijde van De Alde Rien. De verversing zal 
worden verzorgd door het water van de sloot langs de Nessenwei door de waterpartij te leiden. In de 
sloot langs de Nessenwei wordt aan de noordkant van de aansluiting een pendam geplaatst met een 
hoogte van -1,60 NAP (voorstel). Aan de afstroomzijde van de vijver komt een pendam met een 
vertragende afvoer met een maximale hoogt van -1,60 NAP en minimale hoogte van -1,70 NAP 
(voorstel). Hiermee kan verversing van het water plaatsvinden en kan tevens vertraagde afvoer 
plaatsvinden. 
 
Compensatie: De compensatie voor verharding en bebouwde oppervlak voor Ald Rien fase 1 is ook 
meegenomen in dit plan (bovenop de compensatie voor fase 2).  
 
Conclusie: De toelichting van het plan zal worden aangevuld met de informatie over het peil, de 
waterkwaliteit van de op te richten waterpartij en ook een nadere toelichting geven op de 
compensatie van Ald Rien fase 1 en 2.  
 
 
4.1.5 Provincie Fryslân    
 
Samenvatting 
Landschap/Cultuurhistorie: Provincie ziet graag vanuit een analyse van de landschappelijke- en 
cultuurhistorische kernkwaliteiten een nadere motivering voor de gemaakte (ontwerp)keuzes.  
Provincie adviseert om een beeldkwaliteitsplan (nader: BKP), dat is aangekondigd, tijdens de 
ontwerpfase van het bestemmingsplan ook het BKP bij de stukken te voegen. De landschappelijke 
afronding van de erven naar het buitengebied verdient daarbij bijzondere aandacht, wordt 
aangegeven.  
Soortenbescherming: Provincie ziet graag de uitkomsten van het nadere onderzoek naar de grote 
modderkruiper terug in de volgende versie van het plan. Tevens wordt opgemerkt dat de aanbevelingen 
uit de rapportage dienen te worden opgevolgd ten aanzien van de lichtuitstraling richting de vaart.  
Ontgrondingen: Provincie verzoekt om in de toelichting aan te geven of sprake is van een ontgronding 
of een vrijstelling van de Ontgrondingenverordening Friesland. 
Natuurinclusief bouwen: gewezen wordt op de “40 punten checklist” van de Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging, ter inspiratie. Ook kan de provinciaal ecoloog van adviezen voorzien 
indien dat gewenst is.  
Duurzame energie: provincie adviseert om in de toelichting aan te geven op welke wijze de nieuwe 
woningen passen bij de ambitie van de gemeente om het aantrekkelijkste duurzame woon-, leef- en 
vestigingsklimaat van Nederland aan te bieden. 
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Water-robuust bouwen: voor het waterpeil wordt geadviseerd om goed te kijken naar de woningen aan 
het water en de waterkwaliteit. Overleg hierover wordt aangeraden, met het Wetterskip of de 
provincie. 
 
Beantwoording  
Landschap/Cultuurhistorie: De toelichting van het plan wordt aangevuld met een nadere motivering. 
Het beeldkwaliteitsplan wordt bij de stukken gevoegd in de ontwerpfase van het plan.  
 
Soortenbescherming: Uit nader onderzoek is gebleken dat de sloten rond het plangebied geen 
onderdeel zijn van leefgebied van de grote modderkruiper. Het nader onderzoek wordt bij het ontwerp 
bestemmingsplan gevoegd. De aanbevelingen ten aanzien van de lichtuitstraling richting de vaart (geen 
lichtuitstraling tussenzonsondergang en zonsopkomst) worden opgevolgd.  
 
Ontgrondingen: er is geen sprake van ontgronding, er is sprake van een gesloten grondbalans. De grond 
die vrijkomt bij het graven van de waterpartij kan worden gebruikt voor het ophogen van de grond in 
het overige gebied. Dit zal worden toegevoegd in de toelichting van het plan. 
 
Natuurinclusief bouwen: Voor het vinden van een aannemer/ontwikkelaar voor de realisatie van de 
woningen wordt een openbare aanbestedingsprocedure gevolgd. T.b.v. het opstellen van de uitvraag 
(waarin natuur inclusief bouwen ook een thema zal zijn) zal de 40 punten checklist doorgenomen en 
waar mogelijk verwerkt worden. Zo nodig wordt de provinciaal ecoloog hiervoor geraadpleegd.   
 
Duurzame energie: De woningen worden zoveel mogelijk met zonnepanelen op het dak uitgevoerd en 
worden zuidgericht. De ambitie voor de waterwoningen is energienul-woningen. 
 
Water-robuust bouwen: De waterpartij wordt duurzaam ingericht met natuurvriendelijke oevers en een 
waterpeil van de aanwezige polder. De waterplas vangt het regenwater van de buurt op en beweegt 
daardoor met de seizoenen mee, wat een grote natuurwaarde met zich meebrengt. 
De huizen worden wel aangelegd op boezempeil en komen op palen (boezempeilhoogte) of drijvend in 
het water te staan. 
 
 
 
4.1.6 Bewoners De Himmen  
 
Samenvatting 

1. De waterpartij en woningen. Het water is ongewenst want: 
a. Er is al genoeg open water in Oosthem e.o. 
b. Er is geen ontsluiting via het water mogelijk. Je kan alleen een rubberbootje 

aanleggen. 
c. Ontsluiting (ook op langere termijn) lijkt onhaalbaar voor een grotere boot. 
d. Stilstaand water kan muggen, ratten en ander ongedierte aantrekken. Dat geeft 

overlast voor omwonenden. 
e. Zijn de woningen wel verkoopbaar, nu ook bij andere plannen (Heeg, Sneek, 

Rotterdam, Kortenhoef, Leiden, Krimpenerwaard, etc) wonen aan het water wordt 
aangeboden? 

2. Indiener betwijfelt of het plan wel voorziet in betaalbare woningen om de doorstroming op de 
woningmarkt de bevorderen. Past het plan wel binnen het gestelde doelen uit de woonvisie: 
“zoveel mogelijk betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen, zoveel mogelijk 
aansluitend bij de wensen en behoeftes van de huidige inwoners”.  

3. Gesteld wordt dat het plan veelal voorziet in woningen voor de ‘rijkeren onder ons’. Indiener is 
van mening dat de invulling de waterpartij en- woningen de plank volledig misgeslagen wordt 
en niet past bij een dorp als Oosthem. 

4. Indiener geeft als tip om de Ald Rien een éénrichtingsweg te maken op het deel waar nu huizen 
staan. Dus alleen tweerichtingsverkeer op het nieuw aan te leggen deel waar de nieuwe huizen 
gepland staan. 

5. Het idee voor een wandelroute krijgt steun. Fijn voor wandelaars/hondenbezitters die met dit 
wandelpad niet meer langs de doorgaande weg hoeven te lopen. 
 

Beantwoording  
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1. Vanwege het huidige lage maaiveldniveau en de ambitie om klimaat adaptief te ontwikkelen, 
plus het realiseren van een groot deel goedkope woningen, is gekozen voor het niet ophogen 
van dit deel van het plangebied. Maar wel voor het creëren van extra waterberging met daarbij 
de waterwoningen op palen of drijvend. Dit betreft inderdaad water op polderpeil, aangezien 
het de functie van waterberging (opvang regenwater uit de buurt) heeft. Daarnaast hoeft er op 
deze manier geen boezemkering aangelegd hoeft te worden, wat veel in de aanlegkosten van 
de buurt scheelt en ook onderhoudskosten op termijn. Aansluiting op boezemwater is voor dit 
deel, nu en in de toekomst niet aan de orde. Wel worden er 4 percelen aan de Alde Rien 
aangelegd, wat open vaarwater is. De gemeente is van mening dat er voldoende markt is voor 
de waterwoningen, vanwege de aantrekkelijke woonomgeving (met het water en het 
achterliggende open veld als extra kwaliteit). Ook is er tegenwoordig veel belangstelling voor 
compacte energiezuinige woningen zonder tuin. Bij de aanleg van de waterpartij zal in overleg 
met o.a. het waterschap goed worden gekeken naar een goede waterkwaliteit zodat overlast 
zoveel mogelijk wordt voorkomen.  

2. De verschillende woningen in het plan zullen verschillende vraagprijzen krijgen. Enkele 
goedkopere woningen kunnen worden gerealiseerd en ook zijn er zelfbouwkavels. Bij een 
woningbouwontwikkeling wordt altijd gekeken naar het effect op de totale woningvoorraad. 
Ook door deze toevoeging aan de woningvoorraad wordt aangenomen dat de doorstroming op 
de woningmarkt wordt gestimuleerd; bestaande en betaalbare woningen komen mogelijk vrij 
doordat de bewoners kunnen doorstomen naar de nieuwe woningen. Bovendien vindt er altijd 
een afweging plaats tussen het optimaal bedienen van de vraag en de 
exploitatiemogelijkheden. Het verder vergroten van het aandeel betaalbare woningen vormt 
een te groot risico voor de haalbaarheid van het plan. Ook moet er worden gezocht naar een 
balans tussen de acute vraag naar nieuwbouwwoningen en de vraag naar woningen op lange 
termijn. Met het nu voorliggende programma wordt voorzien in de acute behoefte aan 
betaalbare woningen en een gezonde woningvoorraad op langere termijn. 

3. Zie de antwoorden op de vragen 1 en 2. 
4. Het verkeer op de Ald Rien zal hoofdzakelijk bestemmingsverkeer zijn. Het inrichten als 

éénrichtingsweg heeft daarbij vanuit verkeerskundig oogpunt niet de voorkeur. 
5. Er is één reactie ontvangen ten aanzien van deze wandelmogelijkheid en die was positief. De 

wandelroute blijft dan ook onderdeel uitmaken van het plan. 
 
4.1.7 Bewoners Ald Rien (meerdere) 
 
Samenvatting  
De indieners stellen vragen waarop een antwoord gewenst is.  

1. Opmerking: Ald Rien fase 1 heeft 8 jaar geduurd tot de laatste kavel verkocht was. 
2. Opmerking: Er is altijd voorgehouden dat het voor bewoners (jeugd) van Oosthem zou zijn, nu 

vrije verkoop. 
3. Bij een presentatie van Bewoners Overleg kwamen maar 3 mensen opdagen die belangstelling 

hadden. 
4. Er moet volgens regels van het rijk ook een aantal percentage sociale huurwoningen 

gerealiseerd worden. Van de 4 woningbouwverenigingen waarbij geïnformeerd om huizen te 
bouwen is door alle 4 negatief gereageerd. 

5. In plaats van 15 woningen komen er nu ineens 20 woningen. Wat en waar is precies de 
bedoeling van de waterwoningen. 

6. Met de economische crisis op dit moment en de hoge bouw- en materiaal kosten de oplopende 
hypotheekrente zal de jeugd en ok anderen nu niet kunnen kopen en zullen er een hoop kavels 
weer lang onverkocht blijven. 

7. Logistiek zou het verstandiger zijn aan het begin van het dorp te bouwen, daar is naast de oude 
school een groot kavel grond. Door de bouw zal het verkeer ook na de verkoop toenemen en 
meer door het dorp gaan rijden, met nog meer belasting bv van het bruggetje midden in het 
dorp. 

 
Beantwoording 

1. Het is niet vooraf in te schatten hoe lang kavels in de verkoop zullen staan. De periode waarin 
de kavels te koop waren lag voor een groot deel in de crisisjaren. Dit betekent geen afname 
terwijl er wel een huisvestingsopgave was, ook in die jaren. Het afnemen van woningen komt 
weer op gang als de marktomstandigheden gunstig zijn. Daarom wil de gemeente dit plan voor 
uitbreiding nu afronden met de nieuwe bouwkavels. 
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2. De betaalbaarheid van de woningen in relatie tot de doelgroep ‘starters’ is lastig. Het plan 
voorziet in de realisatie van 2 rijen woningen met 9 of 10 woningen. Dit is flexibel in het 
bestemmingsplan opgenomen. Het kunnen zowel rijtjeswoningen of half vrijstaande woningen 
worden. Deze stroken zijn specifiek opgenomen om betaalbare woningen toe te voegen. De 
gemeente streeft naar het zo goedkoop mogelijk op de markt zetten van deze woningen 
(uitvraag met plafond V.O.N.-prijzen), wat zal worden gebruikt als een van de criteria bij de 
uitgave van de grond. 

3. De gemeente SWF kent een huishoudensgroei van 1500 woningen in de periode 2020-2030. Om 
voldoende woningplan te hebben en planuitval in te kunnen calculeren, plannen we maximaal 
3000 woningen. Hiervan worden maximaal 20 woningen geprogrammeerd in Oosthem. Dit 
aantal sluit aan op de huishoudenstoename die gezien de demografische kenmerken past bij 
het dorp. Dit aantal is ook afgestemd met het dorpsbelang Oosthem-Nijezijl.  

4. Ook in de gemeentelijke woonvisie is aangegeven dat een inspanning moet worden gedaan om 
sociale huurwoningen te realiseren. Binnen de gemeente worden op diverse plekken nieuwe 
sociale huurwoningen gerealiseerd of mogelijk gemaakt. De gemeente bespreekt goed met de 
partijen die sociale woningen kunnen aanbieden op weke locaties dat gebeurt. Huishoudens die 
zijn aangewezen op een sociale huurwoning hebben een laag inkomen. Mensen zijn hierdoor 
veelal minder mobiel (men heeft vaak geen auto). Gezien de beperkte bestedingsruimte, en 
vaak ook mindere zelfredzaamheid van mensen met een laag inkomen als gevolg van een 
zorgindicatie, is deze doelgroep gebaat bij woonlocatie op loopafstand van OV en 
voorzieningen. Daarnaast wordt geconstateerd dat sociale huurwoningen in kleine kernen 
moeilijker te verhuren zijn. Voor corporaties zijn de risico’s die gemoeid zijn met het 
realiseren van sociale huurwoningen te groot. Corporaties hebben daarom ook aangeven niet te 
willen investeren in deze locatie. 

5. Deze 18-20 woningen zijn het resultaat van een stedenbouwkundige invulling die is voorbereid 
door de vakgroep en in afstemming met het Plaatselijk belang Oosthem-Nijezijl e.o. Juist de 
mix van rij- en geschakelde woningen, vrije kavels en waterwoningen werd gezien als een 
mooie mix van woningen. Bovendien kan dit de doorstroming bevorderen. 

6. Het betaalbaar maken van woningen is een sterke wens van de gemeente. Door verschillende 
factoren zullen prijzen van de huizen ook stijgen. Daarnaast is het (juridisch) erg lastig om te 
regelen dat goedkopere woningen ook daadwerkelijk worden gekocht door de huishoudens met 
een lager inkomen. Of anders gezegd: het is moeilijk te voorkomen dat mensen met een ruim 
inkomen alsnog de beschikbare woningen op de woningmarkt ‘wegkapen’ voor de gezinnen die 
minder te besteden hebben. 

7. De locatie aan het begin van het dorp, zuidelijk gelegen van de school, is niet in beeld voor 
ontwikkeling. De locatie die nu voorligt is aangekocht door de gemeente met als doel om te 
ontwikkelen voor woningbouw. De eerste fase is inmiddels gerealiseerd waardoor nu het 
overige terrein dat in eigendom is van de gemeente wordt ontwikkeld en kan worden afgerond.  
De extra woningen zullen inderdaad leiden tot een toename van verkeer. Het geeft echter 
geen belemmeringen voor de in het dorp aanwezige infrastructuur; het extra verkeer kan 
worden opgevangen op de bestaande wegen en de genoemde brug in het midden van het dorp.  

 
4.1.8 Bewoners Ald Rien 

 
Samenvatting 
Indiener is gezegd dat nieuwbouw (2e fase) misschien ooit aan het water zou kunnen komen. Maar de 
groenstrook zal intact blijven. Verwezen wordt naar de bijlage, waarop een foto te zien is van het 
meest recente beeldkwaliteitsplan. Nu wordt duidelijk dat in het voorontwerp bestemmingsplan de 
huizen tegen hen aan worden gebouwd. Daar is de indiener op tegen. 
Indiener vindt het kwalijk te moeten vernemen via de media dat deze ontwikkeling wordt voorbereid. 
Zeer onpersoonlijk, wat kwalijk wordt gevonden 
 
Beantwoording    
De groenstrook naast de woning is aangeduid met ‘tijdelijke afschermende beplanting’ in het 
beeldkwaliteitsdocument dat is vastgesteld op 11 december 2007. In dit beeldkwaliteitsdocument is 
ook te lezen dat er nog een tweede fase voor woningen was bedacht. Bovendien is ook in dit 
kaderstellend document te zien dat aan de noordzijde ruimte is aangewezen voor landschappelijke 
inpassing en waterberging. Het voorliggende plan houdt rekening met deze door de raad vastgestelde 
uitgangspunten. Eventuele andere berichten over het intact blijven van de groenstrook zoals bewoners 
noemen over de mogelijke uitbreiding zijn dan ook niet in lijn met de intenties voor een 2e fase, die 
tijdens de voorbereiding en realisatie van de 1e fase van Ald Rien zijn geformuleerd.  
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Fragment beeldkwaliteitsdocument en beschrijving. 
 
 
Deze voorontwerpfase is ook bedoeld om belanghebbenden gelegenheid te geven te reageren op het 
plan. In dit geval is tijdens de voorbereidingsfase gekozen voor afstemming via het plaatselijk belang, 
als klankbord voor Oosthem. Daarbij is er voor gekozen om geen persoonlijke (buurt) benadering te 
doen voorafgaand aan deze voorontwerp fase.  

 

5. Conclusie 
De ingediende reacties leiden tot onderstaande aanpassingen. 
 
De toelichting van het plan zal worden aangevuld met de informatie over het peil, de wandelpaden en 
dat de op te richten waterpartij ook als compensatie van Ald Rien fase 1 wordt aangelegd. 
 
De toelichting wordt aangevuld met het beeldkwaliteitsplan, waarin de gekozen 
structuur/stedenbouwkundige opzet van fase 2 wordt onderbouwd. 
 
De toelichting wordt voor het onderwerp ecologie/soorten ook aangevuld met de informatie en 
rapportage (bijlage) van het nadere onderzoek naar de Grote modderkruiper. 
 
Het ontwerp Beeldkwaliteitsplan is opgesteld en wordt bijgevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan. 
 
De regels van het  bestemmingsplan worden aangevuld met een bepaling dat de bevindingen van de 
ecologische quickscan ten behoeve van de lichtuitstraling moeten worden nageleefd. 


