
Onderzoeken  

Is er een milieu effect rapportage gemaakt voor de bouw van 
containerwoningen op locatie Waldijk? Zo ja: 
a. Is het rapport voor publiek beschikbaar 
b. Kunt u de conclusie toelichten n.a.v dit onderzoek? 

Nee, een dergelijk rapport is niet gemaakt en waarschijnlijk wettelijk gezien ook 
niet nodig. Mocht dit uiteindelijk wel nodig blijken dan wordt deze gemaakt en 
gepubliceerd 

U bent op de hoogte van de hoge archeologische waarde (AWG en AWV, zie 
archeologische beleidsnota en Welstandsnota) van het gebied en de beperking 
(uitsluiting) die deze waarde geeft aan het bebouwen van het gebied.  
Aan dit uitgangspunt is geen nadere voorwaarde of beperking in de tijd 
gekoppeld. 

a. Onderschrijft u dat deze groene zone dus nu en in de toekomst vrij 
van bebouwing moet blijven? 

b. Kunt u uw besluit onderbouwen waarop u denkt bebouwing wel 
mogelijk te maken? 

c. Wat is dan de zwaarwegende reden voor afwijking 
d. Kunt u toelichten hoe u denkt te kunnen bouwen in een gebied 

waar fundering/infrastructuur/etc niet mogelijk is door de 
beschermende waarden vanuit de archeologische beperkingen? 

e. Bent u op de hoogte van de NEN-7171 welke de criteria van 
infrastructuur ligging regelt. Bent u op de hoogte dat de 30 CM 
claim (niet dieper dan 30 cm in archeologisch gebied) dan niet 
haalbaar is? 

f. Onderschrijft u dat deze Regels ook nu geen plaatsing van 
woningen in Park Waldijk toelaat? In de Benseerlaan is de 
fundering met palen van 5.5 m nodig. 

g. Wat is de zwaarwegende reden voor afwijking? 
h. Bent u op de hoogte dat zelfs met een kinderwagen er 

verzakkingsporen in het park achterblijven en dat het plaatsen van 
containerwoningen niet zonder onderheien mogelijk zal zijn? 

Graag per vraag categorie beantwoorden 

a. Nee, dat onderschrijft het college niet 
b. Hiertoe wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarna zal worden 

bekeken hoe hiermee om te gaan; 
c. Archeologische waarden betekenen niet dat bouwen niet mogelijk is. Het 

betekent dat rekening moet worden gehouden met die archeologische 
waarden. Het belang voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren 
weegt hier mee; 

d. Zie antwoord c; 
e. Waarschijnlijk is deze uitzondering inderdaad niet te gebruiken. Zie verder 

antwoord b; 
f. Nee, dat onderschrijft het college niet. Zie antwoord b en c; 
g. Zie antwoord c; 
h. Waarschijnlijk zal er inderdaad fundering nodig zijn. Op welke wijze dit 

plaats kan vinden zal afhangen van archeologisch onderzoek. 

Memo Team Plannen & Projecten stelt dat: Assum een historisch en 
archeologisch waardevol gebied. Er mag niet gebouwd worden zonder dat er 
archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden maar dat zal niet nodig zal zijn 

Waarschijnlijk is deze uitzondering inderdaad niet te gebruiken 



omdat het bouwwerk zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en 
zonder heiwerkzaamheden uitgevoerd kan worden. 
Mijn vraag is: hoe denkt u zonder intensieve graafwerkzaamheden dieper dan 
30 cm en zonder heiwerkzaamheden dergelijke container woningen in het park 
te kunnen realiseren? 

Kunnen we concluderen dat de hoge archeologische waarde waaraan wordt 
gerefereerd opeens niet meer aanwezig is? Indien nee, hoe ziet u dat in het 
licht van de huidige intentie om te bebouwen? 

Archeologische waarden betekenen niet dat bouwen niet mogelijk is. Het betekent 
dat rekening moet worden gehouden met die archeologische waarden. Hiertoe 
wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarna zal worden bekeken hoe 
hiermee om te gaan 

Waldijk 1 is rond 2006 opgeleverd. Is de gemeente bekend met de 
bouwvergunning voor de wijk Waldijk 1en de (ver)koopovereenkomsten en 
leveringsakten van de gronden daarvoor? Staan daar afspraken – zoals met 
bewoners van Assum- die nu het plaatsen van woningen in Park Waldijk in de 
weg staan ? Heeft de gemeente daar onderzoek naar gedaan? 

Daar is nog geen onderzoek naar gedaan. Wanneer bewoners van Assum deze 
afspraken zwart op wit hebben, dan zullen deze mee worden gewogen. 

Is de wethouder op de hoogte dat het park Assum het habitat is van de 
ijsvogel? Deze vogel is een beschermde inheemse diersoort. Hier treedt de 
Wet natuurbescherming in. Een ecologische toets is verplicht alvorens 
werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Maar ik neem aan dat u dit wel weet. 

Ecologisch onderzoek moet nog worden uitgevoerd 

Welke onderzoeken worden bedoeld en uitgevoerd als u in uw brief schijft dat 
het verlenen van een omgevingsvergunning hiervan afhankelijk is ? 

Nog niet precies bekend, maar in elk geval Verkeer, Ecologie, Archeologie en 
Bodem 

Wat is de planning/ wanneer gaan de onderzoeken plaatsvinden? Nog niet bekend 

Wie gaat de onderzoeken uitvoeren? Nog niet bekend 

Zijn dat objectieve onderzoeken? Ja 

Hoe worden de omwonenden en de belanghebbenden in de onderzoeken 
betrokken? 
 

De resultaten worden gedeeld door ze te publiceren op de webpagina. U wordt 
hierover geïnformeerd. 
 

Hoe worden de resultaten gedeeld met omwonenden en belanghebbenden? 

Van welke andere omstandigheden-naast de uitkomst van de onderzoeken- is 
het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning nog meer afhankelijk? 

In algemene zin: afweging of er sprake is/blijft van ‘een goede ruimtelijke 
ordening’. Hiervoor is een onderbouwing noodzakelijk waarom een ontwikkeling op 
een locatie ruimtelijk aanvaardbaar is. Ook belangen van belanghebbenden moeten 
worden afgewogen 

 


