
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad,  
 
 
Het is niet de gewoonte dat de Dorpsraad Wenum Wiesel alle gemeenteraadsleden persoonlijk 
aanschrijft. De nood is echter zodanig hoog dat wij hebben besloten dit toch te doen. 
 
De Dorpsraad schrijft dit bericht naar aanleiding van de waargenomen trend/stemming in de PMA van 
afgelopen donderdag 21 juni 2018, tijdens de behandeling van het vaststellen van de wijziging van de 
bestemmingsplannen Oude Zwolseweg naast 37 en naast 73.  
Het uitgangspunt van een meerderheid van de aanwezige Raadsleden in de discussies was dat de 
aanvragers ‘rechtszekerheid’ moest worden geboden en dat het daarom niet anders kon dan met 
deze aanvragen/besluiten in te stemmen.  
Niets is echter minder waar! De rechtszekerheid is de aanvragers volledig geboden door niet de 
kaderstellende notitie al tijdens de lopende procedure te hanteren.   
De aanvragen hebben het volledige proces doorlopen en hun aanvragen zijn uiteindelijk voorzien van 
een besluit door het college. Daarmee is o.i. voldaan aan het bieden van de genoemde 
rechtszekerheid.  
 
Op 14 juni 2018 heeft de gemeenteraad unaniem de kaderstellende notitie voor het bestemmingsplan 
Wenum Wiesel vastgesteld. Daarmee ontstond de zekerheid dat agrarische gronden (‘weilandjes’) in 
Wenum Wiesel vanaf dat moment niet meer met woningen bebouwd kunnen worden. Hiermee wordt 
recht gedaan aan het behoud van het karakteristieke landschap van Wenum Wiesel en het 
overgangsgebied (in grote lijnen de zone tussen de Anklaarseweg en de Plasweideweg) in het 
bijzonder. 
Dit was al in 2012 een belangrijk punt in de uitgebrachte Dorpsvisie 2012-2020 en de wens van de 
bewoners in dat overgangsgebied.  
 
Tijdens genoemde PMA is bij meerderheid besloten dat de aanvragen ‘besluitrijp’ zijn. Het is dan ook 
nu aan de Raad een oordeel te geven en een beslissing te nemen.  
 
Een aantal feiten op een rij: 
 
Uitzonderingen 

Omdat vanaf circa 2014 al een aantal initiatieven waren ingediend, werden een vijftal met 
name genoemde locaties, in de kaderstellende notitie uitgesloten.  
De regels van het op dat moment geldende bestemmingsplan zijn dus maatgevend. Deze 
laten bebouwing op agrarische grond niet toe, dus moet er een verzoek tot 
bestemmingsverandering worden ingediend. 
 
Uitsluiting van de werking van de kaderstellende notitie betekent niet automatisch dat het 
initiatief daarom door de raad goedgekeurd zou moeten worden!  
 
Een positief advies van het college en het voorbijgaan aan alle!) ingediende zienswijzen (in de 
behandelde initiatieven ruim 140 bezwaren!), betekent niet meer dat indien de Raad bij 
meerderheid besluit af te wijzen, zij moet motiveren waarom ze dat doet. 
Als voorbeeld kan de motivatie van afwijzing van het voorstel Fluitersweg worden 
aangehouden. Deze heeft de toetsing door de Raad van State (februari 2018) glansrijk 
doorstaan.  

 
Wat wil Wenum Wiesel 

1. De Dorpsraad en de afzonderlijke bewoners pleiten en vechten al jaren voor het niet 
bebouwen van weilandjes, met name in het overgangsgebied.  



De Dorpsraad concentreert zich op het behoud van de specifieke ruimtelijke kenmerken 
en kwaliteiten van dit unieke dorpse landschap. 

2. Op basis van alle, reeds veel eerder ingebrachte, argumenten (zowel ruimtelijk inhoudelijk als 
technisch/juridisch, heeft de Raad al in december 2016 het college opdracht gegeven een 
kaderstellende notitie op te stellen. Deze is door een werkgroep, bestaande uit Raadsleden, 
ambtenaren, een vertegenwoordiging van de Dorpsraad en afzonderlijke bewoners, in 2017 
opgesteld en op 14 juni 2018 door u unaniem vastgesteld. Het doel van die notitie is 
bebouwing van weilandjes in heel Wenum Wiesel tegen te gaan! 

3. Door nu de nog lopende initiatieven in juist het meest kwetsbare overgangsgebied goed te 
keuren bereikt u het tegenovergestelde waar het u en ons om gaat; het beschermen en 
behouden van de kwetsbare karakteristiek van het overgangsgebied!  
Waarmee u het eerder vastgestelde beleid in de kaderstellende notitie ondergraaft! 

 
Ja zeggen tegen de voorstellen betekent een averechts effect op en ondergraving van door uzelf 
vastgestelde regelgeving, gebaseerd op een met de Dorpsraad en de bevolking gedeelde visie op 
de ontwikkeling van Wenum Wiesel. 

 
Resumerend 
 
De Dorpsraad gaat ervan uit dat er sprake is van een misverstand.  
Gegeven het voorgaande, verzoeken wij u dringend de geconstateerde trend, instemmen met de 
wijzigingen, te heroverwegen en alsnog negatief te besluiten aangaande de voorliggende 
initiatieven. 
 
 


