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

‘Sleutelbloemstraat en omgeving’ 

 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft in de periode van 13 de-

cember 2012 tot en met 23 januari 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter in-

zage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvan-

gen en zijn ontvankelijk. 

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

meenteraad mondeling toe te lichten op 7 maart 2013. Van die gelegenheid is ge-

bruik gemaakt. 

d. In paragraaf 2 worden de zienswijzen beoordeeld. 

 

2 Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

2.1  Stichting ZOA (Zuidoost Azië)  - Hulp, Hoop, Herstel, Sleutelbloemstraat 8, 7322 AG 

Apeldoorn 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 22 januari 2013.  

 

Inhoud van de zienswijze 

In de zienswijze van 22 januari 2013 geeft ZOA aan voornemens te zijn om over te gaan 

tot aankoop van het pand staande op het buurperceel Sleutelbloemstraat 10 ter uitbrei-

ding van de bestaande vestiging. Reden voor dit voornemen is dat de hulporganisatie  de 

laatste jaren sterk is gegroeid. Ook wordt voor de komende jaren een verdere groei voor-

zien. ZOA wenst graag in Apeldoorn te blijven. Op het hoofdkantoor in Apeldoorn wer-

ken ca. mensen die merendeel in Apeldoorn wonen. De sterke groei brengt met zich mee 

dat de huidige locatie niet meer voldoet aan de daaraan te stellen eisen voor het huidige 

en toekomstige aantal werknemers. ZOA overwoog daarom te verhuizen naar een nieu-

we locatie in de regio Amersfoort, tot dat de mogelijkheid ontstond het naburige pand op 

Sleutelbloemstraat 10 aan te kunnen kopen. Het betreffende pand bestaat uit een be-

drijfshal en een 5-tal kantoorruimten. De kantoorruimten zouden graag voor die functie 

worden benut; de bedrijfshal zal geheel intact blijven. ZOA verzoekt wordt om medewer-

king te verlenen aan vestiging/uitbreiding 

 

Per mail van 22 april  ZOA wijzigt ZOA de eerder ingediende zienswijze.  
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De aankoop van het pand Sleutelbloemstraat 10 is komen te vervallen. ZOA overweegt 

thans het voormalig kantoorgebouw van Accres aan de Sleutelbloemstraat 45 aan te ko-

pen. Met de mogelijke verwerving van het voormalige Accres pand blijft het mogelijk om 

in Apeldoorn te kunnen blijven. ZOA verzoekt om de zienswijze, zoals deze is ingediend 

om het pand aan de Sleutelbloemstraat 10 te mogen gebruiken als kantoorhuisvesting, 

van toepassing te laten zijn op het kantoorpand aan de Sleutelbloemstraat 45 om aldaar 

een ondersteunend kantoor te mogen huisvesten.  

 

 

Beoordeling 

Het bestemmingplan ‘Sleutelbloemstraat en omgeving’ biedt in het algemeen geen moge-

lijkheden voor vestiging van solitaire kantoorontwikkeling. Kantoorfuncties zijn slechts 

toegestaan als onderdeel van de bedrijfsvoering en zolang deze ten dienste staan van die 

bedrijfsfunctie.  In de zienswijze wordt verzocht om uitbreiding van kantoorruimte ter 

ondersteuning van de hoofdactiviteit. Voor de stichting ZOA gaat het hier om kleinscha-

lige kantoor- ,vergader en ontmoetingsruimtes te vestigen in aanvankelijk aan te kopen 

pand Sleutelbloemstraat 10, nu dan vervangen door Sleutebloemstraat 45.  

 

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de reeds aanwezige kantoorfuncties specifiek aan-

geduid als toe te laten activiteit binnen de bedrijfsbestemming. In het nieuwe bestem-

mingsplan heeft het pand Sleutelbloemstraat 44 waarin voorheen Accres gevestigd was, 

een dergelijke functie-aanduiding. Dit betekent dat continuering van de kantooractiviteit 

ter plaatse, nu dan door stichting ZOA, binnen het nieuwe bestemmingsplan mogelijk is.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Het nieuwe bestemmingsplan staat 

reeds de betrokken kantooractiviteit toe op het perceel Sleutelbloemstraat 44.  

 

3.2  Boot Haeser Walraven advocaten, namens de Koninklijke Jongeneel BV te Utrecht, Post-

bus 19265, 3001 BG Rotterdam  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 23 januari 2013. 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Het wordt op prijs gesteld dat de gemeente naar aanleiding van de inspraak tegemoet 

gekomen is aan de wens om de omschrijving van de maatbestemming te verduidelij-

ken en te verruimen zodat de bedrijfsactiviteiten positief bestemd zijn.  

 

Rond het aspect detailhandel is niet geheel aan de inspraakreactie tegemoet geko-

men. Niet volledig duidelijk is of de aangepaste redactie m.b.t detailhandel (ziet toe 

op toevoeging ‘en bewerkte’) ook alle materialen worden begrepen waarin wordt ge-

handeld.  Immers, er wordt meer dan alleen in hout verhandeld. Thans lijkt alleen 

(ondergeschikte) verkoop van bewerkte materialen (in feite dus alleen hout) mogelijk 

te zijn. Bovendien gelden de woorden ‘vervaardigde’ en ‘en bewerkte’ nu als cumula-

tieve vereisten. De goederen moeten zowel ter plaatse zijn vervaardigd als zijn be-

werkt. Dit lijkt niet de bedoeling te zijn.  

 

De verwijzing in de inspraaknota naar de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 4.5.1 sub 

c onder 2 van de planregels, lijkt weinig overtuigend te zijn, want: 

- het gaat hier om een nevenactiviteit; 

- deze mogelijkheid is niet bij recht toegestaan; 

- niet duidelijk is hoe de maximale afmeting wordt bepaald. In een grote loods valt 
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gen onderscheid te maken tussen wat tot groothandel moet worden gerekend en wat 

tot detailhandel; 

- er gelden ingrijpende/strenge voorwaarden voor ondergeschikte detailhandel.  

 

b. Verder is het niet duidelijk of in artikel 4.4.1.van de planregels de mogelijkheid wordt 

geboden om opslag van goederen en pallets en dergelijke op het buitenterrein plaats 

te laten vinden. Indien de mogelijkheid niet aanwezig is, dan verzet het bedrijf zich 

hiertegen en dient het alsnog mogelijk gemaakt te worden. Daar waar opslag buiten 

het bouwvlak plaatsheeft, vindt dat uit het zicht (afscherming planten) plaats. 

 

Beoordeling 

a. Het nieuwe bestemmingsplan wordt opgesteld ter vervanging van de geldende rege-

ling bestemmingsplan 'Welgelegen Noord'. Binnen dit bestemmingsplan heeft de lo-

catie van het bedrijf Jongeneel BV. de bestemming bedrijfsdoeleinden- bouwmateria-

lenhandel (art 2.8 planvoorschriften).  

 

Detailhandel is op grond van het geldende bestemmingsplan niet toegestaan (artikel  

4.1.b), met uitzondering van: 

I. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in 

ter plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel 

en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;  

II. detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op postorderactiviteiten 

en/of verkoop via Internet; 

III. detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieën ten 

behoeve van bedrijven;  

 

De activiteiten van Jongeneel BV zijn gericht op de verkoop van grove bouwmateria-

len aan de zakelijke markt. Incidenteel worden producten in de vorm van grove 

bouwmaterialen verkocht aan particulieren. Het betreft de verkoop van goederen be-

horend bij de hoofdactiviteit (hoofdassortiment) van Jongeneel BV en geen producten 

die ondergeschikt danwel aanverwant aan de hoofdactiviteit zijn. Jongeneel BV 

vraagt op dit punt erkenning van de mogelijkheden voor de verkoop van grove 

bouwmaterialen. De mogelijkheden in het bestemmingsplan voor detailhandel als on-

dergeschikte activiteit biedt op dit specifieke aspect geen uitsluitsel omdat het pro-

ductaanbod niet wijzigt.  

 

In de nota “Perifere en grootschalige detailhandel gemeente Apeldoorn, herijking van 

beleid” wordt onder perifere detailhandel vanwege het volumineuze karakter ook de 

categorie grove bouwmaterialen verstaan. 

 

Aan de zienswijze kan derhalve tegemoet worden gekomen wanneer de beschrijving 

onder 4.1.b.3.III wordt aangevuld met grove bouwmaterialen.  

 

Aanpassing van artikel 4.1.b.3.III op dit punt is niet van invloed op de vestigingsmo-

gelijkheden voor bijvoorbeeld een bouwmarkt. Onder artikel 4.5.1. is de vestiging van 

een bouwmarkt of tuincentrum expliciet uitgesloten.  

 

b. Binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ mag de niet voor bebouwing in aanmerking 

komende grond als bedrijventerrein, dus ook voor opslag, worden gebruikt. Het ver-

heugt ons te vernemen dat u gevoel heeft bij het uitgangspunt om opslag zo veel 

mogelijk aan het zicht te ontnemen door bijvoorbeeld voor afscherming (beplanting) 

zorg te dragen. Opslag van goederen en pallets behorend binnen de normale en regu-

liere bedrijfsvoering kan zonder meer plaatsvinden. U behoeft geen beperkingen te 

verwachten van aangehaalde gebruiksregeling.  

 

Conclusie 
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Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen door het begrip ‘grove bouwmate-

railen’ toe te voegen aan artikel 4.1b.3.III welke als volgt komt te luiden: 

…..“detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans, grove bouwmaterialen, en 

machinerieën ten behoeve van bedrijven” 

  

3.3  FIELEX tuinmeubelen en kampeerartikelen, Kanaal Noord 190, 7322 AD Apeldoorn 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 9 januari 2013. 

 

Inhoud van de zienswijze 

Verzocht wordt om op de huidige locatie aan de Kanaal Noord 190 te Apeldoorn het be-

staande bebouwingsoppervlak uit te breiden met 1970 m2. Vooralsnog is hier geen me-

dewerking aan verleend en wordt er slechts 10% uitbreiding toegestaan. Indien er op de 

huidige locatie niet meer dan 10% uitgebreid mag worden, zal dit leiden tot grote eco-

nomische gevolgen voor het bedrijf. Daarnaast kan het uitblijven van investeringen in het 

gebied leiden tot verpaupering in de toekomst en dat is niet wenselijk. 

 

Beoordeling 

Met betrekking tot de inspraakreactie is het volgende beantwoord: 

“Thans is een deel van het perceel in het verleden vrijstelling verleend voor de 

functie detailhandel in tuinmeubelen. Met voornoemd verzoek wordt de functie 

detailhandel op het gehele perceel vergroot.   

 

In het gemeentelijk beleid voor grootschalige detailhandel (Perifere en grootscha-

lige detailhandel gemeente Apeldoorn, herijking van beleid februari 2010) wordt 

ingezet op clustering op een tweetal locaties. Dit zijn de locatie Voorwaarts e.o. 

en aan de Europaweg. Op dit moment zijn buiten deze locaties ook grootschalige 

winkelvoorzieningen gevestigd, waaronder in de Kanaalzone. Ten aanzien van 

deze plekken is ingezet op afbouw cq. afslanking van deze locaties als volwaar-

dig PDV-cluster. Dit wordt gedaan door vestiging van nieuwe bedrijven niet toe 

te staan. Ter zekerstelling van de legaal verkregen rechten krijgen bestaande de-

tailhandelsbedrijven krijgen – zo ook het bedrijf Fielex – via een aanduiding een 

uitzondering binnen de onderliggende bedrijfsbestemming. In lijn met dit beleid 

kan het verzoek van Fielex voor uitbreiding van de detailhandelsfunctie op de 

huidige locatie in de Kanaalzone niet worden gehonoreerd.”  

 

Uw zienswijze is aanleiding geweest uw verzoek opnieuw in overweging te nemen. De 

detailhandelsvestiging van Fielex tuinmeubelen en kampeerartikelen is gevestigd op 

het adres Kanaal Noord 190 en gelegen binnen het herstructureringsgebied Kanaalzone. 

Vanuit het project Kanaalzone is de herontwikkeling van Sleutelbloemstraat en omgeving 

eind verleden jaar voor de (middel) lange termijn uitgesteld. Dit betekent dat er anders 

naar het gebied kan worden gekeken; herontwikkeling naar een wonen-werk milieu kan 

(vooralsnog) worden verlaten; thans kan meer ingezet worden op het faciliteren van de 

aanwezige bedrijvigheid en het voorkomen dat het gebied verpaupert en 

levensvatbaarheid verliest. 

Wij achten daarom het vasthouden aan de gemeentelijke beleidsnota ‘Perifere en 

grootschalige detailhandel gemeente Apeldoorn’ (januari 2010) voor bestaande PDVwin-

kelvoorzieningen binnen de Kanaalzone niet langer gewenst. In deze nota is namelijk 

bepaald dat voor de Kanaalzone in verband met transformatie van het gebied ingezet 

wordt op de afbouw van de bestaande PDV-winkels en uitbreiding of nieuwvestiging niet 

worden toegestaan. Wij wensen voor het bedrijf Fielex een uitzondering te maken door 

tegemoet te komen aan de zienswijze. Daartoe dient op de verbeelding (blad 2) behorend 



Zienswijzennota bestemmingsplan Sleutelbloemstraat en omgeving – juni 2013 5  

 

bij het bestemmingsplan “Sleutelbloemstraat en omgeving” binnen het bouwvlak van het 

perceel gelegen naast Kanaal Noord 190 (bestemming ‘Bedrijventerrein’) en behorend tot 

het terrein van Fielex de aanduiding ‘detailhandel’ te worden opgenomen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen door binnen het bouwvlak van het perceel 

gelegen naar Kanaal Noord 190 de aanduiding ‘detailhandel’ op te nemen.   

 

 

 


