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Zienswijzennota 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 

Kieveen 21 Loenen 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 27 oktober 

2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen 

en zijn ontvankelijk. 

c. De indieners zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen voor leden van de ge-

meenteraad mondeling toe te lichten. Van die gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 

d. In paragraaf 2 van deze nota worden deze zienswijzen beoordeeld. 

e. Het plan is niet ambtshalve gewijzigd. 

  

2  Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

 

2.1  Waterschap Veluwe, Steenbokstraat 10 Apeldoorn 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 15 november 2011. 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Grondwater 

In tegenstelling tot wat is opgenomen onder 4.2.2. ligt het plan niet in de door de 

Provincie Gelderland aangewezen grondwaterfluctuatiezone. Ik wil u adviseren om te 

onderzoeken of een stijging van de grondwaterstand van circa 10 cm voor de locatie 

tot grondwateroverlast kan leiden. Het uitgangspunt dat het plan grondwaterneutraal 

wordt ontwikkeld, onderschrijven wij van harte. 

b. Oppervlaktewater 

In paragraaf 4.2.3. wordt terecht aangegeven dat de aan het plangebied grenzende 

watergang een HEN-water betreft. Op deze watergang is de Keur van het Water-

schap van toepassing. Gevraagd wordt om in de genoemde paragraaf te benadrukken 

dat op deze watergang de Keur van Waterschap Veluwe van toepassing is. 

c. Watertoets 

Aangegeven wordt dat onder 4.2.6. aan dat het plan geen betrekking heeft op HEN-

water en niet in een Keurzone ligt. Dit is niet correct, aangezien de Keurzone van de 

Loenense Molenbeek (HEN-water) binnen het plangebied valt. Formeel is daarom ook 

geen sprake van een postzegelplan. Ik wil u vragen dit aan te passen. 

 

Beoordeling 

a. Gelet op het feit dat het Waterschap Veluwe juist meldt dat de planlocatie niet is ge-

legen in de door de Provincie Gelderland aangewezen grondwaterfluctuatiezone, leidt 

tot de conclusie dat er geen stijging van de grondwaterstand is te verwachten. Ge-

beurt dit in de toekomst onverhoopt toch, dan is de initiatiefnemer verantwoordelijk 
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voor eventuele maatregelen. Het uitgangspunt dat het plan grondwaterneutraal dient 

te worden ontwikkeld blijft daarmee in stand. In paragraaf 4.2.2. zal er aangegeven 

worden dat de planlocatie juist niet is gelegen in de door de Provincie Gelderland 

aangewezen grondwaterfluctuatiezone. 

b. De opmerking van het Waterschap is terecht. Er zal in paragraaf 4.2.3. van de toe-

lichting worden benadrukt dat de Keur van toepassing is en dat binnen de Keurzone 

geen activiteiten en/of werkzaamheden mogen worden verricht zonder een waterver-

gunning. In de regels en op de plankaart was dit al wel geregeld via de aanduiding 

‘ecologisch water’. 

c. De opmerking van het Waterschap is terecht. Paragraaf 4.2.6. van de toelichting zal 

hierop aangepast worden, zodat dit identiek is aan hetgeen in paragraaf 4.2.3. van 

de toelichting is vermeld over het HEN-water en de Keurzone van het Waterschap 

Veluwe. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: 

• Paragraaf 4.2.2. van de toelichting wordt redactioneel aangepast zodat daaruit blijkt 

dat de planlocatie niet is gelegen in de door de Provincie Gelderland aangewezen 

grondwaterfluctuatiezone. 

• Paragraaf 4.2.3. van de toelichting wordt aangevuld met de volgende zinsnede: “Op 

dit water is de Keur van het Waterschap Veluwe van toepassing. Binnen de Keurzone 

mogen geen activiteiten en/of werkzaamheden worden verricht zonder een waterver-

gunning.” 

• Paragraaf 4.2.6. van de toelichting wordt redactioneel aangepast zodat dit aansluit 

op hetgeen is vermeld in paragraaf 4.2.3. voor wat betreft het HEN-water en de 

Keurzone van het Waterschap Veluwe.  

 

2.2  […] 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 7 december 2011 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. De realisatie van huizen is een prima plan, om de mogelijkheid tot wonen in het dorp 

Loenen te vergroten. Daarom is het positief dat de bewuste woning wordt gelegali-

seerd. 

b. In het plan staat niet genoemd, hoe hoog de maximaal toegestane geluidswaarde 

wordt voor het perceel, gelegen op bedrijventerrein Kieveen, dat op dit moment niet 

in gebruik is. Het gaat om het perceel tegenover Sonac, gelegen langs Kanaal Zuid 

(huidige terrein van Houtcreatief). Van belang is, om de maximale geluidswaarde te 

noemen voor toekomstige bedrijvigheid, om ongewenste overschrijding te voorko-

men. 

 

Beoordeling 

a. De reactie van de reclamant wordt voor kennisgeving aangenomen. 

b. In paragraaf 4.1.3. (onder ‘onderzoeksresultaten milieuzonering’) en paragraaf 4.1.4. 

(onder ‘industrielawaai: nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen nabij bestaand be-

drijventerrein’) wordt er uitgebreid ingegaan op de geluidswaarden op de omliggende 

percelen, waaronder de planlocatie. Tevens wordt er daarbij verwezen naar de onder-

zoeksrapporten in bijlage 4 en 5. 

Met name 4.1.4. gaat in op de geluidszone voor industrielawaai en de effecten op de 

omgeving. Via een hogere grenswaardenprocedure (HGW) is er een hogere grens-
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waarde voor Kieveen 21a vastgesteld. Deze waarde bedraagt 55 dB(A). Uit de onder-

liggende onderzoeken kan worden afgeleid dat er wordt voldaan aan de vastgestelde 

hogere waarde van 55 dB(A). Alle huidige en toekomstige bedrijvigheid moet voldoen 

aan de maximale milieucategorie 2 (zoals deze cf. de regels is bestemd) en de vast-

gelegde geluidszone. Daarmee wordt de grenswaarde ook niet overschreden. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

3  Ambtshalve wijzigingen 

Er zijn geen ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht. 

  


