
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
 

Bestemd voor politiek forum of de raad  van d.d. 27 juni 2016 
 
 
Onderwerp : Bestemmingsplan Polder Achthoven 
 
Vraagsteller: D66/Henri Verheggen 
 
Datum : 21 juni 2016 
 
 
 

Naar aanleiding van agendapunt 13 van de raad van 4 juli, Polder Achthoven bestemmingsplan 
2016, hebben wij de volgende technische vraag: 
 
Wat betekent de actualisering van het bestemmingsplan voor het groen en het karakter van de 
polder? 
 
Antwoord 
Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Het weidse open en groene 
karakter van de polder blijft behouden.  
 
De Polder Achthoven kenmerkt zich door de aanwezigheid van de grondgebonden 
veehouderijen in het van oudsher ontstane slagenlandschap, dat cultuurhistorische, natuur- en 
landschapswaarden vertegenwoordigt. Om de cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden 
te beschermen zijn er omgevingsvergunningstelsels opgenomen voor werken en 
werkzaamheden, waarbij voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt beoordeeld of 
de werken en werkzaamheden de aanwezige waarden niet significant aantasten. Hierdoor wordt 
ook het groene karakter geborgd. 
 
In 2007 heeft de raad de gebiedsvisie Polder Achthoven vastgesteld. De visie ziet op het behoud 
van het groene karakter en recreatieve invulling van het gebied. De nadere uitwerking hiervan 
heeft geleid tot het Inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma Polder Achthoven, vastgesteld 
door de raad in 2009. Het bestemmingsplan Polder Achthoven bevat daar waar mogelijk de 
juridische vertaalslag van deze beleidstukken. Zo is het project Fietsverbinding Polder Achthoven 
een concreet uitgewerkt onderdeel van het inrichtingsplan dat binnen dit bestemmingsplan is 
opgenomen. Met dit project wordt in belangrijke mate invulling gegeven aan de wateropgave 
voor dit gebied door het Hoogheemraadschap. Groenverlies wordt op kwalitatieve wijze 
gecompenseerd door de aanleg van ecologische oevers en natte natuur. 
 
Er worden enkele kleinschalige ontwikkelingen op basis van ingekomen verzoeken in het 
bestemmingsplan opgenomen. Deze zijn initiatieven zijn ingepast binnen de bestaande 
bebouwing en doen geen afbreuk aan het groen en het karakter van de polder. De conclusie kan 
daarom worden getrokken dat het groen en het karakter van polder in stand gehouden wordt. 


