
Vragen informatiebijeenkomst Wekerom 18 maart 
 
 
Thema’s 
 
Bestemmingsplan en planning/proces  
 

1. Wat als aankoop (verwerving) extra gronden inclusief opstallen (woning, schuur en 
bedrijfsgebouwen) toch langer gaat duren, met als risico dat het op onteigenen uitloopt, wanneer 
wordt er dan beslist om toch in het zuidelijke gedeelte te gaan bouwen? 
Het college heeft ingestemd met de ontwikkeling van het totale plangebied en is bekend met de 
eventuele risico’s tot uitloop bij de verwerving, dan wel onteigening mochten partijen er onderling niet 
uitkomen. Als gemeente voldoen we met deze uitbreiding beter aan de vraag voor woningen vanuit 
Wekerom voor de langere termijn. 
 
Mocht er hierover toch een beroep worden ingediend op het bestemmingsplan, dan is het aan de 
Raad van State een besluit te nemen over de plannen voor Wekerom-Oost. In de planvorming 
houden we rekening met een fasering, we bouwen in stappen, waardoor we mogelijk (afhankelijk 
van type beroep) wel al kunnen starten met de bouw buiten de gronden waar wij als gemeente nog 
geen eigenaar van zijn en buiten de hindercontour gelegen. 
  
 

2. Wie gaat de woningen bouwen? 
Als gemeente hebben we met ontwikkelaar De Bunte een bouwclaim op het zuidelijke deel van het 
gebied, wat inhoudt dat De Bunte daar een bouwrecht heeft. De noordelijke percelen zijn nog niet in 
eigendom van de gemeente, waarbij het ook mogelijk is dat de huidige eigenaren deze zelf gaan 
ontwikkelen dan wel verkopen aan een derde partij. Het is voor dit deel dus nog onbekend wie de 
woningen gaat bouwen. Mochten we als gemeente de eigenaar worden van deze gronden, dan zal 
een aanbesteding volgen om een partij te selecteren die deze woningen mag ontwikkelen.  
In het plan zitten ook vrijstaande woningen. Het zou kunnen dat een aantal hiervan worden verkocht 
als vrije kavels waarop je als particulier zelf mag bouwen. Hier komt later meer duidelijkheid over. 
 

3. Wanneer verwachten jullie de eerste huizen op te leveren? 
De planning waar we samen met de ontwikkelaar op sturen is om eind 2021 een vastgesteld 
bestemmingsplan te hebben. Dat zou betekenen dat we in 2022 de voorbereidingen treffen voor het 
bouwrijp maken van het terrein (grondwerkzaamheden, aanleggen riool etc.). Ontwikkelaar De Bunte 
heeft aangegeven op tijd te starten met de architectonische uitwerking van de woningen en verwacht 
snel na besluit bestemmingsplan, dan wel deels parallel, de omgevingsvergunning aan te vragen. Na 
vergunningverlening gaan ze in verkoop. 
 
Als alles volgens planning verloopt zal de verkoop nog in 2022 zijn. Vervolgens heeft De Bunte circa 
6 maanden nodig om voorbereidingen te treffen voor de bouw en moeten ze bouwrijpe grond 
geleverd krijgen van de gemeente. Voor het bouwen van de woningen rekenen ze ongeveer 1 jaar. 
Dit betekent dat de eerste woningen mogelijk in 2023 worden opgeleverd. Alles onder voorbehoud 
van een goed lopend proces zonder bijzonderheden. 
 
Een eventuele derde partij voor de percelen die nog niet in eigendom zijn van de gemeente zal pas 
na aanbesteding kunnen starten met de uitwerking van de woningen. Omdat er in fases wordt 
gebouwd is dat niet erg. Via de website en de nieuwsbrief, die we eens in de zoveel tijd zullen 
verspreiden, houden we u op de hoogte van het proces. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 
www.ede.nl/wekerom-oost bij het kopje ‘op de hoogte blijven’.  

 
4. Worden alle huizen in een keer opgeleverd of hoeveel tijd zit er steeds tussen?  

De woningen worden niet in één keer gebouwd en opgeleverd. De exacte fasering (volgordelijkheid) 
en tijdsdoorloop is nog niet bekend. In afstemming met ontwikkelaar De Bunte (bouwclaimhouder 
zuidelijk deel) zullen wij als gemeente een fasering bepalen en een tijdsplanning. Dit wordt 
onderdeel van het exploitatieplan dat tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage gaat. We 
verwachten hier meer over te kunnen vertellen vlak voor de zomer.  

 
5. Welke huizen worden als eerste gebouwd? 

Op het moment dat de fasering vastligt is ook bekend welke woningen als eerste gebouwd zullen 
worden. De vraag om te starten met de goedkope koopwoningen (rug-aan-rug) en 
seniorenwoningen is meermaals binnengekomen. We nemen dit mee bij de afweging.  

 
6. Wanneer wordt verwacht dat je je kunt inschrijven als geïnteresseerde? 
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Om op de hoogte te blijven van de plannen en moment dat de eerste woningen in de verkoop gaan 
kunt u zich als geïnteresseerde opgeven bij ontwikkelaar De Bunte via deze link: 
https://www.debunte.nl/projecten/wekerom-oost. Indien er nieuws is ontvangt u een mail.  
Voor het overige aanbod in woningen is nog onbekend wie deze bouwt. Daarom kunt u zich hiervoor 
nog niet inschrijven. U kunt wel de gemeentewebsite in de gaten houden en uzelf inschrijven voor de 
nieuwsbrief www.ede.nl/wekerom-oost. Daarin houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Indien er ook vrije kavels ontwikkeld worden, besluit hierover volgt voor de zomer, dan kunt u als 
geïnteresseerde de gemeentelijke projectsite van Wekerom-Oost in de gaten houden en Funda. 
Vrije kavels zullen worden aangeboden op Funda en de verkoop vindt plaats via een makelaar. 
Indien er meer vraag is dan aanbod van kavels, zal er een loting plaatsvinden.  
Een inschrijving als geïnteresseerde betekent niet dat u automatisch ook een woning krijgt 
toegewezen. Tegen de tijd dat de verkoop van start gaat volgt informatie over hoe u zich definitief 
kunt inschrijven en hoe de verkoop verloopt. 
 

7. Voor het plangebied is een stikstofvergunning afgegeven door de Provincie (Wnb-vergunning) voor 
55 woningen, hoe wordt de bouw van de overige woningen mogelijk gemaakt?  
De overige woningen kennen een AERIUS-berekening van 0,00 in de gebruiksfase en een waarde 
onder de 0,05 voor de bouwfase. Dit betekent dat alleen tijdens de bouwfase stikstof vrijkomt. We 
kunnen die uitstoot onderbouwen met de vrijstelling vergunningplicht van 0,05 mol/ha/jaar uit de Wet 
stikstofreductie en natuurherstel. Hierin is een vrijstelling van vergunningplicht opgenomen voor de 
bouwfase van projecten. Deze zal naar verwachting in juli 2021 worden ingevoerd. Als de wet in 
werking treedt kunnen we hiermee de uitstoot van de overige woningen onderbouwen. Omdat er 
veel speelt rondom stikstof maken we een definitieve onderbouwing op het moment dat duidelijk is 
wat de dan geldende wetten en regels zijn. 

 
8. We missen in de planning een paar milestones, waar beslist gaat worden welke stappen er 

genomen moeten zijn. 
In de planning die gecommuniceerd is op de informatieavond zijn een paar extra mijlpalen 
toegevoegd rondom het bestemmingsplanproces (na publicatie). Voor publicatie van het 
bestemmingsplan zijn er nog een aantal zaken die uitgezocht moeten worden, dit zijn o.a.: 

• de mogelijkheid van een tweede ontsluiting (gemeente voert hierover gesprekken met de 
Provincie) 

• de geluidsrapporten van bedrijven die nu grenzen aan het noordelijke gebied (moeten er 
nog maatregelen getroffen worden of voldoen we aan de geluidsnormering met dit plan) 

• technische kaders (hoe sluiten we aan op de bestaande omgeving) 

• waterberging (hoeveel m2 waterberging moeten we nog extra kwijt in het gebied) 

• en hoe verlopen de gesprekken met de huidige eigenaren en heeft dit nog invloed op het 
ontwerp 

 
 
De datum voor een 2de informatieavond zal tijdig geïnformeerd worden. Het voornemen is 
om dan het voorlopige ontwerp te tonen, dat afhankelijk van voorgaande punten op een 
aantal punten gewijzigd kan zijn t.o.v. het schetsontwerp. Ook hopen we een aanzet van het 
beeldkwaliteitsplan te kunnen tonen. Wederom zullen we kort toelichten waar we staan in 
het proces. 
  

Infrastructuur  
1. Is er ook een aansluiting mogelijk aan de Wekeromsedijk als derde ontsluitings-route? 
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Als gemeente hanteren we het beleid dat autoverkeer waar mogelijk via een gebiedsontsluitingsweg 
wordt geleid. Dit zijn binnen de bebouwde kom de 50 km/u-wegen. Deze wegen zijn breder en 
voorzien van fietsvoorzieningen. Hierdoor kunnen ze grotere hoeveelheden autoverkeer verwerken. 
De Wekeromsedijk is een smalle weg zonder fietsvoorzieningen in een 60 km/u-zone. Zulke wegen 
hebben vooral als functie om toegang te verlenen aan de aansluitende percelen. Toename van de 
hoeveelheid verkeer op de Wekeromsedijk zal hierdoor tot knelpunten kunnen leiden. Daarnaast 
creëert een derde ontsluiting mogelijk een onwenselijke nieuwe doorgaande route.   
 

2. Er komen bijna 80 woningen met ieder een of twee auto's. Er rijden dus meer auto’s door de vrij 
nauwe toegangswegen; kan er een brede 30 km/u weg door de wijk lopen?  
De wegen krijgen een breedte van circa 4,80 á 5,00 m (met uitzondering van de meest oostelijke 
weg in deelgebied J, deze is circa 4,50m breed). Dit is voldoende breed voor twee auto’s om elkaar 
te passeren en is een standaardbreedte voor een weg in een 30 km/u-zone zonder parkeren op de 
rijbaan. 
 

3. Is er al bekend of het bouwverkeer via de noordzijde op het bouwterrein gaat komen? Langs het 
Dorpsplein is niet wenselijk.  
Als gemeente zetten we in op een bouwaansluiting via de noordzijde. Dit is nog in afwachting van de 
fasering en technische mogelijkheden en een eventueel gesprek met de Provincie mocht het niet via 
een bestaande aansluiting (inrit) kunnen. Verwachting is dat er hierdoor geen bouwverkeer via het 
dorpsplein hoeft te rijden. 
 

4. Ik wil graag aandacht vragen voor de verkeerssituatie rondom het Dorpsplein. Met alle 
verkeersbewegingen rondom de school is het nu al onoverzichtelijk, met name voor kinderen. Als er 
straks (veel) meer verkeer komt (en tijdens de bouw ook groot bouwverkeer) wordt het gevaarlijker 
voor hen. 
De kruising met het Dorpsplein wordt verbeterd. De verbindingsweg naar Wekerom-Oost krijgt een 
voetpad. Dit zorgt er ook voor dat de weg wat verder van de tuin af komt te liggen en het uitzicht 
vanaf het Dorpsplein verbetert. Ook wordt er een uitritconstructie aangelegd, zodat verkeer uit 
Wekerom-Oost moet afremmen voordat men het Dorpsplein oprijdt en hierbij voorrang moet 
verlenen. 
 

5. Is er ook gekeken om de nieuwe woonwijk alleen via de noordelijke richting te ontsluiten? Je 
voorkomt dan een hoop drukte bij het Dorsplein en problematiek rond verkeerdrukte bij de school. 
De verbinding vanuit het bestaande deel van het Dorpsplein naar de nieuwe wijk zou kunnen 
bestaan uit een voetpad en fietspad. 
De hulpdiensten eisen twee ontsluitingsroutes. Dit betekent dat een aansluiting op het Dorpsplein 
altijd nodig is. Daarnaast is een aansluiting op de provinciale weg nog onderdeel van gesprek met de 
provincie en niet zeker. Zij zullen naar verwachting niet akkoord gaan met een ontsluiting alleen via 
de provinciale weg.  
 
Voordeel van een directe ontsluiting van het plangebied op het Dorpsplein is dat er meer verbinding 
met het dorp wordt gecreëerd. Om de ontsluiting op het Dorpsplein veilig te laten plaatsvinden wordt 
de kruising aangepast en uitgevoerd met een uitritconstructie zodat verkeer uit Wekerom-Oost 
voorrang moet verlenen aan verkeer op het Dorpsplein. Voor kinderen uit Wekerom-Oost komt er 
ook een vrij liggende voetgangersroute naar de school.  

 
Woningen  

1. Is er iets bekend over de gevelaanzichten? 
Nee, daar is nog niks over bekend. De eerste stap is om van een schetsontwerp stedenbouwkundig 

 plan te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan. Gevelaanzichten worden dus pas later 
 bepaald. 

 
2. De huidige woningen aan de Houtwal, die grenzen aan deelgebied J, kennen een lage bebouwing. 

Het zou mooi zijn als die woningen die daar aan grenzen ook laag zijn, dus 1 verdieping en dan het 
dak. Dat geeft ook een mooiere overgang. 
De woningen aan De Houtwal vormen een op zichzelf staand ensemble. Deelgebied J betreft een 
nieuwe woonwijk en komt, door de groenstrook, ook los te liggen van percelen aan de Houtwal en 
worden voorzien van relatief diepe achtertuinen. De woningen die hier gebouwd gaan worden zullen 
in het ‘luxere’ segment vallen. Bij dit ‘woonproduct’ is een opbouw bestaande uit twee bouwlagen 
met een kap beter passend.  
 

3. Een breder type rug-aan-rug woningen in deelgebied J. Hoe kan dit gerealiseerd worden? Het 
trapveld kan namelijk niet smaller 



Klopt, het is niet wenselijk het trapveldje smaller te maken en het is maar de vraag of een breder 
type nog wel naar behoren is in te passen. Hierover wordt later meer bekend. 
 

4. Welke verschillende soorten woningen worden er gebouwd?  
Let wel: het betreft een schetsontwerp, maar in het plan worden verschillende woningtypes 
ondergebracht: vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, hoekwoningen, eindwoningen, 
middenwoningen, seniorenwoningen en rug-aan-rugwoningen. Op de website www.ede.nl/wekerom-
oost, onder het kopje ‘documenten’, staat het schetsontwerp en daar staan de aantallen per 
‘deelgebied’ weergegeven. 
 

5. Zijn de rug aan rug woningen tegen elkaar aangebouwd? 
Klopt, rug-aan-rug-woningen hebben alleen een ‘voorzijde’ en worden aan drie zijdes omsloten door 
blinde muren. M.u.v. de laatste woningen in de rij, deze hebben ook een zijgevel. 
 

6. Zijn de rijtjeswoningen rond de +-110m2 woonoppervlakte? 
Dit woonoppervlak ligt wel in de lijn der verwachting, maar is mede afhankelijk van het type 
woningen die door de ontwikkelaar hier zullen worden aangeboden. 
 

7. Wordt er energieneutraal gebouwd?  
Ja. Sinds 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. BENG wordt 
dat genoemd (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Het Bouwbesluit wordt, zo ver nu bekend, in 2022 
vervangen door het BbL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving). 

 
8. Op basis van het bestemmingsplan Wekerom maart 2010 (locatie 11 ‘de Houtwal’) en de 

woningmarktanalyse uit 2016 is/was onze verwachting, dat als er al gebouwd zou worden, het zou 
gaan om grondgebonden woningen op kavels van 1000 m2; landelijk wonen.  
De woningmarktanalyse van 2016 voorspelde een kleinere vraag naar woningen, waar een 
reservering is gemaakt voor de plannen in Oost. Gebleken is dat er een blijvende grote behoefte is 
aan woningen in Wekerom. Dit is onderbouwd in de woningmarktanalyse voor Wekerom die in 2020 
is opgesteld (‘Actualisatie marktbeeld Wekerom - maart 2020’). Uit deze analyse blijkt zelfs dat met 
plangebied Oost er nog niet voldaan is aan de verwachte groei voor Wekerom voor de aankomende 
jaren. Met het huidige ontwerp proberen we zoveel mogelijk te voorzien in de woningvraag met 
behoud van de dorpse setting. 

 
 
Woningprijzen  

1. Is er meer bekend over de prijzen van de verschillende woningen? 
De prijzen binnen de vrijesectorwoningen zijn marktconform. De exacte prijzen worden door de 
ontwikkelaar bepaald op het moment dat het verkooptraject start van deze woningen. 
 
Voor de sociale koopwoningen wordt vanuit de gemeente een maximale v.o.n. prijs meegegeven 
aan de ontwikkelaar. Op dit moment kan nog niet worden aangegeven wat de exacte prijzen worden. 
Dat is afhankelijk van het op dat moment geldende beleid.  

 
Openbare ruimte  

1. Kunnen de groenstroken ook gebruikt worden voor meer biodiversiteit? 
Zeker. Bij de uitwerking van het inrichtingsplan en de keuze voor beplantingen besteden we hier 
aandacht aan. 

 
2. Is er ruimte voor speeltoestellen en/of speelruimte en zijn geasfalteerde straten voor skeeleren en 

oxboarden mogelijk?  
In het noordelijke deel is ruimte gereserveerd voor een kleine speelvoorziening op de locatie van de 
‘groene driehoek’. We richten ons voor spelen echter het meest op de zuidkant van de woonwijk, 
nabij/rondom de waterbergingsvijver.  
 
De hele woonwijk zal deel gaan uitmaken van een 30 km/u-zone. Dit soort wegen worden altijd in 
klinkerverharding aangelegd. Dat is een belangrijk onderdeel van de weginrichting om de snelheid 
van het verkeer laag te houden. Asfaltverharding suggereert namelijk een belangrijke 
verkeersfunctie en leidt daardoor tot hogere snelheden van het autoverkeer. 
.  

3. Wie voert het onderhoud uit van al het openbare groen?  
In principe wordt al het openbaar groen onderhouden door de gemeente. De oostelijke en zuidelijke 
watergangen zijn in beheer bij het waterschap. Als bewoners zelf een deel van het onderhoud willen 
verzorgen dan kan dit worden aangegeven bij de gemeente. Hierover worden dan in een later 
stadium afspraken gemaakt. 
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4. Er wordt een bekenstructuur in het zicht gemaakt. Kunnen die aangesloten worden op de beken die 

ook door het Dirkjeserf lopen?  
Het ontwerp watersysteem (benodigde waterberging in plangebied en benodigde afvoerfunctie van 
omliggende sloten) moet nog nader vormgegeven worden. Of er daadwerkelijk een fysiek aansluiting 
is te maken op de beken die door Dirkjeserf lopen is nog de vraag.  
 

5. De groene strook achter De Houtwal is aanmerkelijk minder breed dan bij het noordelijke deel achter 
de bebouwing aan de Edeseweg. Naar onze mening ligt de bebouwing van de Houtwal hier dichter 
bij de geplande bebouwing, dus waarom is de strook smaller? 
Voor Deelgebied J voorziet, naast de bestaande watergangen, de waterbergingsvijver de opvang en 
afvoer van het (regen)water. Voor het noordelijk deelgebied moet hier zeer waarschijnlijk nog meer 
ruimte voor worden gevonden. Vandaar dat de groenstrook hier - vooralsnog - breder is ingetekend 
dan bij De Houtwal.     
 

6. Uit de presentatie begrijpen we, dat er gedacht wordt aan ‘ommetjes’ langs de groenstructuur. De 
tuinen aan De Houtwal zijn gericht naar achteren; naar het open gebied. De ‘ommetjes’ in geval van 
De Houtwal zouden dan komen op korte afstand van de huidige tuinen van de bebouwing aan De 
Houtwal. Dit vinden wij niet wenselijk. Daarnaast begrijpen we uit de presentatie, dat de strook open 
en bereikbaar moet blijven voor beheer door de gemeente. Wij stellen juist een echte groene 
tussenstrook voor, waar ruimte is voor bomen, vogels, beplanting en meer aandacht voor 
biodiversiteit. 
Direct langs de erfafscheidingen van de tuinen aan De Houtwal loopt een zaksloot. Deze sloot is 
belangrijk voor de afvoer van regenwater en staat in verbinding met de waterberging langs de Grote 
Valkse Beek. De sloot moet voor onderhoud bereikbaar blijven en daardoor is het dus ook mogelijk 
voor mensen om hier te komen om bijvoorbeeld te wandelen. Zoals aangegeven in het 
stedenbouwkundig plan willen wij in deze groenstrook wel bomen planten. Ten behoeve van 
biodiversiteit denken wij aan bloemrijk grasland of ruigte dat goed is voor de biodiversiteit (met name 
vogels en insecten).  
 

7. Het is mooi, dat in het schetsontwerp stedenbouwkundig plan rekening is gehouden met een 
speelveld. Een speelveld voorziet in een duidelijke behoefte onder de jeugd. Het speelveld is echter 
aanmerkelijk kleiner dan het huidige speelveld. Dat is op zich jammer. Daarnaast is het nieuw 
geplande speelveld gesitueerd dicht naast woningen en parkeerplaatsen. Dit kan met elkaar 
conflicteren. 
In de uitwerking van het speelveld wordt door de plaatsing van doeltjes en een afscheiding rondom, 
bijvoorbeeld haag met hekwerk, een conflict zo veel als mogelijk voorkomen. In het schetsontwerp 
ligt er ook een wandelpad tussen het speelveld en de woningen, zodat speelveld en woningen niet 
strak tegen elkaar aan liggen. 
 

8.  Is er ook een mogelijkheid om vanaf een aangrenzend bestaand perceel een ontsluiting te krijgen 
aansluitend op de openbare weg in uw plan? 
Er worden geen fysieke (auto)verbindingen gemaakt vanuit de ‘achtertuinen’/percelen die aan de 
Edeseweg liggen. De gemeente hanteert het beleid dat per woning slechts 1 uitrit wordt aangelegd. 
Daarnaast geldt de voorwaarde dat een uitrit niet mag leiden tot verlies van groen dan wel tot verlies 
van waardevolle bomen en/of boomstructuren. Het betreffende perceel behoort tot de woning aan de 
Edeseweg en kan in theorie via deze inrit ontsluiten. Daarnaast zal een ontsluiting richting het plan 
een doorbreking van de groenstrook leiden. Een ontsluiting naar het plangebied is dus niet mogelijk.  
 

Sociale koop en voorrangsregelingen 
1. Zijn er gemeente-gesubsidieerde starterswoningen? 

De gemeente heeft geen subsidieregeling voor starterswoningen. Wel heeft de gemeente recentelijk 
beleid vastgesteld voor het mogelijk maken van een koopgarantregeling. Koopgarant wordt ingezet 
om ervoor te zorgen dat de woning bij (door)verkoop ook weer in het sociale/betaalbare 
koopsegment kan worden aangeboden. In Wekerom-Oost worden de rug-aan-rug-woningen in de 
sociale koop aangeboden (conform de percentages zoals in de Nota Betaalbare huur-en 
Koopwoningen aangegeven). Volgens die huidige Nota geldt hiervoor een prijsgrens van €185.000,- 
of €200.000,- mits er extra duurzame maatregelen genomen zijn (en volledig uitgerust, NIET casco). 
Deze woningen zouden dus geschikt kunnen zijn voor Koopgarant. We verkopen als gemeente deze 
woningen echter niet zelf, de ontwikkelaar verkoopt ze. Dat betekent dat de ontwikkelaar ze onder 
de Koopgarantregeling moet willen verkopen. 

 
2. Hebben de bewoners uit Wekerom voorrang bij de verkoop? 

Vanuit de gemeente is er is geen beleid over inschrijvingscriteria die voorrang verlenen aan 
 inwoners van de gemeente Ede. Dit geldt dus ook voor Wekerom. 



 
Omgeving  

1. Wanneer gaan ze verder met de Coöperatie in Wekerom?  
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het 
siloterrein. Een precieze planning (bijvoorbeeld wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
kan) is er niet. Het doel is om deze stap rond de zomer van 2021 te zetten. 

2. Gaat de verkoop bij inschrijving of wie het eerst is wie het komt wie het eerst maalt? 
Er is geen gemeentelijk beleid m.b.t. verkoop, de verkopende partij (dat zijn wij als gemeente niet 
zelf) is hier vrij in. Mochten we als gemeente vrije kavels uitgeven dan zal dit via loting bij de notaris 
verzorgd worden.  
 

 
 
Duurzaamheid  

1. De ondergrens voor duurzaamheid bij de woningen is het bouwbesluit, en tegen de tijd dat wordt 
ontwikkeld Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) de norm zal zijn. De wijk moet aardgasloos 
worden aangelegd door de ontwikkelaar. Gezondheid en (geluids)hinder is een aandachtspunt bij 
duurzame oplossingen. Verduurzamen kan namelijk zowel positieve als negatieve gevolgen hebben 
voor de kwaliteit van het binnenmilieu/gezondheid (bijv. geluidshinder van buitenunits van 
luchtwarmtepompen en balansventilatieunits (inpandig)’. Het lijkt ons niet wenselijk, dat er 
luchtwarmtepompen worden toegepast in verband met de geluidshinder. Zeker niet gezien de in het 
voorliggende schetsontwerp grote aantallen woningen. Er zijn in de omgeving goede voorbeelden 
van woningen/wijken waar bodemwarmtepompen worden toegepast. 
De zorg om geluidsoverlast is een landelijk punt van aandacht. Sinds 1 april 2021 zijn er nieuwe 
normen voor geluidsproductie van warmtepompen. We gaan ervanuit dat de nieuwe eisen ervoor 
zorgen dat dit een toepasbaar alternatief is. Het is echter niet aan ons als gemeente om voor te 
schrijven welke techniek gebruikt wordt. 
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