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Betreft Raadsinformatiebrief 069-22 Planontwikkeling Oudestraat 82-84 te Sprang-

Capelle. 

 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De eigenaar van het perceel Oudestraat 82-84, het perceel achter molen Dye Spranke, is 

voornemens om dit perceel te verkopen aan een projectontwikkelaar. Deze ontwikkelaar 

wil de bestaande bebouwing slopen en ter plaatse 8 patiowoningen in de koopsector 

realiseren. 

 

Beoordeling plan 

Molen Dye Sprancke is een rijksmonument. De bestaande bebouwing op achterliggende 

perceel maakt geen onderdeel uit van dit monument. Sloop is daarmee toegestaan.  

 

Op grond van het geldende bestemmingsplan Driessen is sprake van een 

woonbestemming met uitwerkingsplicht. Woningbouw is daarmee voorstelbaar. Op de 

verbeelding is een beschermingszone aangegeven. Binnen deze zone van 100 meter van 

de molen mag geen bebouwing opgericht worden hoger dan 3 meter. Het plan voldoet 

hieraan. 

 

De nieuwbouw komt ongeveer in lijn met de gevel van de recent gerealiseerde 

patiowoningen ten westen van het perceel. De ruimte tussen de nieuwbouw en de molen 

wordt overgedragen aan de gemeente. Dit stelt ons in de gelegenheid om het gehele 

gebied achter de molen als één geheel in te richten waardoor het monument beter tot 

zijn recht komt. De inrichtingskosten worden geraamd op € 20.000,-. Deze kosten 

kunnen ten laste gebracht worden van de grondexploitatie Landgoed Driessen. 

 

Ontsluiting van de nieuwbouw vindt plaats via de bestaande openbare weg ten oosten 

van het perceel. Om sluipverkeer tegen te gaan wordt deze niet verbonden met de ten 

noorden gelegen straat Villa Dotterbloem. Per woning worden twee parkeerplaatsen op 

eigen terrein aangelegd. Een rabatstrook biedt voldoende ruimte voor bezoekers van de 

woningen. Deze rabatstrook wordt doorgetrokken tot aan de Oudestraat om 

parkeergelegenheid te bieden voor incidentele bezoekers van de molen. 

 



 

 

 

 

Het perceel Oudestraat 82-84 heeft een oppervlakte van ca. 6.175 m2. In de nieuwe 

situatie wordt circa 3.700 m2 als openbaar groen ingericht. Daarmee wordt ruimschoots 

voldaan aan de groennorm (10% groen en 5 % combinatiegroen). 

 

  



 

 

 

 

Uitwerkingsplan en exploitatieplan 

Verlenen van een vergunning is enkel mogelijk als de huidige bestemming uitgewerkt 

wordt. Vaststelling van uitwerkingsplannen is een bevoegdheid van het college. Een 

uitwerkingsplan treedt echter pas in werking als ook het globaal exploitatieplan Driessen 

uitgewerkt is voor dit perceel. Vaststelling van uitwerkingsplannen is een bevoegdheid 

van de raad.  

 

Tijdpad en participatie  

Gezamenlijk streven van ontwikkelaar en college is om, waar mogelijk, voor eind van het 

jaar een ontwerp uitwerkingsplan en ontwerp herziening exploitatieplan met uitwerking 

voor het perceel Oudestraat 82-84 ter inzage te leggen. Dit is alleen haalbaar als 

ontwikkelaar tijdig een volledig ontwerp uitwerkingsplan van voldoende kwaliteit 

aanlevert dat aantoont dat geen sprake is van belemmeringen en derden (bijv. 

Omgevingsdienst) voldoende snel adviseren. Bovendien zal initiatiefnemer tijdig een 

zorgvuldige omgevingsdialoog moeten organiseren en afronden. Ontwikkelaar heeft 

hiervoor een participatieplan ingediend. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde 

werkwijze. Ter kennisgeving treft u het participatieplan aan.  

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp     Sacha C.A.M. Ausems 

 

 

Bijlagen: 

1. Participatieplan. 


