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Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen  
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 

Anklaarseweg naast 121 

 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 16 juni tot 

en met 27 juli 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn tijdig ont-

vangen en zijn ontvankelijk. Daarnaast heeft het Waterschap Veluwe een reactie in-

gediend (art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).  

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

meenteraad mondeling toe te lichten op 8 september 2011. Van die gelegenheid is 

gebruik gemaakt.  

d. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 

e. In paragraaf 3 van deze nota worden deze zienswijzen beoordeeld. 

f. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 3 van deze nota worden deze ambts-

halve wijzigingen beschreven. 

 

 

2 Communicatie 

Direct na de hoorzitting op 8 september 2011, maar ook eerder is vanuit de gemeente 

contact gelegd met de indieners van de zienswijzen en de projectontwikkelaar Ten Brinke 

Vastgoed B.V. Inzet van partijen was te onderzoeken of er een alternatieve ontsluitings-

route haalbaar zou zijn. Afgelopen jaar is hieraan gewerkt. Daar waar aanvankelijk het 

uitrijden via de verlengde Vlijtseweg was bedacht (langs de woningen aan de Anklaarse-

weg) vindt in het compromis het in- en uitrijden plaats langs de bedrijfswoning van auto-

bedrijf Damming - Anklaarseweg 121.  

 

Hernieuwde onderzoeken rond akoestiek, parkeersituatie en technische haalbaarheid zijn 

verricht toen er een oplossing zich leek aan te dienen. De uitkomsten van die onderzoe-

ken zijn met de betrokkenen gedeeld. Op 2 juli 2012 heeft ter afronding het laatste ge-

sprek plaatsgevonden. Eerder op 17 april is het plan in definitieve vorm gepresenteerd.  

 

In paragraaf 4 is een opsomming van de bestemmingsplanwijzigingen opgenomen.  

 

 

3  Zienswijzen 

Omdat met het alternatieve plan en het gewijzigd vaststellen aan de zienswijzen tege-

moet wordt gekomen, wordt op deze plaats slechts volstaan met een weergave van de 

inhoud van de brieven en wordt een uitgebreid inhoudelijk commentaar punt-voor-punt 

niet nodig geacht.  
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Het commentaar beperkt zich dan ook tot de hoofdlijnen uit de zienswijzen en gaat in op 

dat wat er afwijkt ten opzichte van het geldende bestemmingsplan. De met dit bestem-

mingsplan voorgestelde wijzigingen hebben geen invloed op de overige in de zienswijzen 

aangevoerde zaken.  

 

Het initiatief - bouwregels 

De bestemmingsplanaanpassing ziet toe op het mogelijk maken van een fastfoodrestau-

rant en het plaatsen van een reclamemast. Daarnaast worden de bouw- en goothoogte 

bepaald op 14, respectievelijk 10 meter. Het oude bestemmingsplan kende alleen een 

goothoogte van 8 meter. De rest van Stadhoudersmolen kent een maximale bouwhoogte 

van 15 meter. Het bebouwingspercentage wordt van 25% verhoogd naar 50%.  

In het ontwerpbestemmingsplan werd voor het gehele plan uitgegaan van een goot èn 

bouwhoogte van 14 meter.  Voor de gronden grenzend aan de verlengde Vlijtseweg en 

de percelen Anklaarseweg 119 en 121 wordt qua hoogte thans teruggevallen op de gel-

dende hoogte van 8 meter die voor de hoogte van de goot is bepaald. 

Met een voorgestelde bebouwingsregeling van merendeel 14 meter is aangesloten bij dat 

wat gangbaar is op het bedrijventerrein Stadhoudersmolen, dat overigens voor het over-

grote deel een bebouwingspercentage kent van 80%. Bovendien staat het geldende be-

stemmingsplan vestiging van een betoncentrale toe middels een specifieke aanduiding, 

die nu komt te vervallen. Naar onze mening is sprake van een planologische verbetering 

voor de in de nabijheid gelegen woningen, nu ter plaatse als basisbestemming slechts 

vestiging van milieucategorie 2 bedrijven mogelijk wordt. 

 

De meest nabij gelegen afstand tussen bedrijfsbebouwing en een woning bedraagt in de 

situatie van de woning Anklaarseweg 109 bedraagt ca 30 meter, mede in verband met 

de in acht te nemen ruimtelijke reservering voor de rioolpersleiding.  Dit betekent dat ten 

inste een afstand van 30 meter tussen de bebouwign in acht moet worden genomen. Dit 

is een situatie die best als uitzonderlijk kan worden beschouw binnen een bedrijfsterrein, 

waar meestal wegens intensief en optimaal ruimtegebruik een hogere dichtheid nage-

streefd wordt.  

 

Verkeersafwikkeling 

De verkeersafwikkeling is hèt issue (geweest) rond de plannen voor herontwikkeling van 

de voormalige locatie van Bosbeton. De woningen liggen allen op een geluidgezoneerd 

bedrijventerrein die daarom geen wettelijke bescherming kennen tegen industrielawaai. 

Sprake is van een woon- en leefklimaat dat al onder druk staat. De ligging aan de An-

klaarseweg nabij de invalsweg Oost-Veluweweg en de situering op de rand van het be-

drijventerrein van de woningen maken dat reeds sprake is van een sinds jaar en dag be-

laste woonsituatie.  

 

Bij planologie gaat het om te komen tot een goede ruimtelijke afweging. Sprake is van 

een gemengde en drukke omgeving, het wonen op en aan de rand van een bedrijventer-

rein en een voorgenomen herontwikkeling van een naastgelegen bedrijfsperceel waarop 

voorheen een voormalige betonfabriek was gevestigd. Vanuit dit vertrekpunt is binnen dit 

project gewerkt naar een herontwikkeling en oplossing die voor zowel de omwonenden 

als de ontwikkellaar aanvaardbaar en ruimtelijk realiseerbaar zou zijn.  
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In twee afbeeldingen de verkeerstructuur - oude en de nieuwe situatie.  

Figuur 1: verkeerssituatie uit ontwerpbestemmingsplan  

 

In de situatie van het ontwerpbestemmingsplan wordt het gehele achterterrein bereikt via 

de Vlijtseweg. Zowel het in- als uitrijden vindt plaats langs de woningen Anklaarseweg 

113/115.  Dat dit als belastend wordt ervaren door de bewoners is duidelijk en behoeft 

geen verdere uitleg. Vooral late openingstijden van de MacDonalds en eerder ook Citybox 

(thans vervallen) veroorzaakten – zo bleek uit het akoestisch onderzoek behorend bij het 

ontwerpbestemmingsplan – dat de grens van het wettelijk toegestane werd benaderd.  

Figuur 2: verkeerssituatie vast te stellen bestemmingsplan 
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Bij de gewijzigde ontsluitingssituatie vindt de ontsluiting plaats via de Anklaarseweg 

langs het perceel Anklaarseweg 121. Met het vertrek van de Citybox uit de plannen aan 

de kant van Anklaarseweg 109 wordt het te ontwikkelen terrein kleiner ten opzichte van 

het initiële plan, nu er alleen een Kwik-Fit en een MacDonalds worden gevestigd. Middels 

een te plaatsen geluidscherm wordt voldaan aan de geluidsnormen op de gevel van deze 

bedrijfswoning. De eigenaar de heer Damming heeft aangegeven met deze oplossing in te 

kunnen stemmen.  

 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen (in samenvatting): 

 

3.1 (…..)  

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 26 juli 2011. 

 

Inhoud van de zienswijze 

1. Op een afstand van circa 0.50 meter ligt de Vlijtseweg die momenteel slechts ge-

bruikt wordt door de bewoners van Anklaarseweg 109 en bij uitzondering door 

medewerkers van de RWZI. In het bestemmingsplan krijgt dit smalle weggetje een 

ontsluitingsfunctie voor de McDonalds, de Kwikfit en de Citybox. Dit smalle deel 

van de Vlijtseweg is niet geschikt om als ontsluitingsweg te fungeren. Voormalig 

gevestigd bedrijf Bosbeton heeft juist in het verleden Anklaarseweg 113 aange-

kocht en gesloopt om aldaar de toegang naar het perceel te laten verlopen.  

2. In het bestemmingsplan is niet aangegeven waarom is gekozen dit deel van de 

Vlijtseweg als ontsluitingsweg aan te merken. Tevens wordt niet stilgestaan bij dan 

ontstane verkeerssituatie. Juist om overlast te voorkomen heeft destijds Bosbeton 

ervoor gekozen langs het Kanaal te ontsluiten. Sprake is van een onzorgvuldige 

voorbereiding.  

3. Afgevraagd wordt waarom in het bodemrapport wordt geadviseerd om de vrijko-

mende grond zoveel mogelijk binnen het perceel te verwerken. 

4. In het akoestisch rapport van 5 mei 2011 staat dat er aan de Anklaarseweg een 

toename optreedt van geluidshinder vanwege laad- en losactiviteiten. Ter plaatse is 

het niet mogelijk te laden en te lossen ivm een parkeerverbod. Hoe verhoudt zich 

e.e.a met de geluidszonering? Op de Vlijtseweg geldt een snelheidsregime van 50 

km/uur en niet van 30 km/uur. Door de toename van verkeersbewegingen zal er 

ook meer verkeersgeluid ontstaan op de woningen.  

5. Gevreesd wordt voor hinder van licht en lichtmasten door de ontwikkeling van het 

terrein. De bedrijven zijn langer open dan het voormalige bedrijf Bosbeton. Op het 

parkeerterrein zal belichting noodzakelijk zijn, alsmede verlichting van de bedrijven 

zelf. Lichthinder door indraaiende auto’s van de Anklaarseweg op de Vlijtseweg 

treedt op in de woonkamers.  

6. De verkeersveiligheid is in het geding . De Anklaarseweg is een drukke weg. Door 

de aanleg van het fietspad zal ook het fietsverkeer ter plaatse toenemen. 

7. Het verkeer op de Vlijtseweg leidt tot verkeerstrillingen in de nabij gelegen wonin-

gen. Bosbeton gebruikte juist vanwege de overlast maar ook om de verkeerssitua-

tie niet de ontsluitingsroute via de Vlijtseweg. Waarom is er niet gekozen om de 

toegangsweg langs het Kanaal te gebruiken?  

8. Afgevraagd wordt hoe de Grift in de planvorming is opgenomen. 

9. Waaruit blijkt het dat het aannemelijk is dat er geen beschermende dier- en platen-

soorten ter plaatse voorkomen? 

10. De aanleg van 83 parkeerplaatsen levert inbreuk van privacy op.  

11. In het plan ontbreken de voorzieningen m.b.t. de fietsparkeergelegenheid en de 

verkeersveiligheid van fietsers en bromfietsers. 
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12. Op de plankaart is niet aangegeven waar de wadi’s moeten worden gerealiseerd. 

Gevreesd wordt voor nog meer wateroverlast. Weliswaar is er een aanpassing ge-

weest van de riolering, maar is er nu voldoende capaciteit nu er ook drie bedrijven 

bij komen?  

13. In het bestemmingsplan is niet gemotiveerd aangegeven waarom Kwikfit binnen de 

PR-contour (externe veiligheid) aanvaardbaar is. Bij vluchtroutes dient ook te wor-

den gedacht aan ontsluiting van het bedrijventerrein. In het ontwerpbestemmings-

plan zal dit voornamelijk via de smalle Vlijtseweg moeten gebeuren. Op dit punt 

ontbeert het ontwerpbestemmingsplan een onderbouwing dat de Vlijtseweg vol-

doende capaciteit heeft om een volledige ontsluitingsweg te zijn voor het bedrij-

venterrein.  

14. In het rapport “Ontwikkeling Anklaarseweg Apeldoorn risicoberekening transport” 

wordt uitgegaan van een maximale bouwhoogte van 15 meter en wordt gesteld 

dat de bestemmingsplanwijziging alleen toeziet op vestiging van de McDonalds. 

Echter de bouwhoogte bedraagt 15 meter; met een kunstwerk van 35 meter. 

Daarnaast past de hoge bebouwing niet binnen de ruimtelijke uitstraling van de 

omgeving.  

15. De invulling van het braakliggend terrein betekent een inbreuk op het woon- en 

leefmilieu. Voorheen was er één bedrijf (Bosbeton) dat doordeweeks actief was; nu 

is het plan om drie bedrijven ter plaatse te vestigen die niet alleen doordeweeks, 

maar ook in het weekend en tijdens feestdagen actief zullen zijn. De toegang tot 

Citybox is onbeperkt voor gebruikers van de opslagruimtes, hetgeen verstoring van 

de nachtrust oplevert. Naast te ervaren trilhinder wordt ook gevreesd voor schade 

aan de woningen, doordat de Vlijtseweg niet berekend is op de hoeveelheden ver-

keer. Hierbij speelt mee dat het perceel lager ligt dan het bedrijventerrein.  

16. In het verleden hebben reclamanten schade ondervonden door wateroverlast. Door 

de komst van drie bedrijven, de verharding en het ontbreken van bergingscapaciteit 

wordt gevreesd door wateroverlast en schade.  

 

3.2  (…..) 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 25 juli 2011 

 

Inhoud van de zienswijze 

1.  In de situatie Bosbeton werden alle materialen zoals zand, grind, cement, hulp-

stoffen en overige materialen werd per as (vrachtauto’s ) t.p.v. de in-/ uitrit tus-

sen de woning Anklaarseweg 123 en het Kanaal aangevoerd. De doodlopende 

weg (in het rapport als Vlijtseweg aangeduid) werd door BosBeton bij hoge uit-

zondering (calamiteiten) gebruikt. Het enige verkeer wat van de doodlopende 

weg gebruik maakte waren de bewoners c.a. van Anklaarseweg 109 en 111 en 

bij hoge uitzondering enkele personenauto’s naar de RWZI. 

2. Door de reconstructie van de Anklaarseweg zijn in de woningen 113 en 115 op 

ca. 0.90 m. uit het trottoir, ca. 3.50 m uit de kant fietspad en ca 8.60 m uit kant 

weg en ca. 0.50 m beneden het wegdek komen te staan. Door het vele verkeer 

(personen- en vrachtauto’s) wordt veel overlast aan verkeershinder en trillingen 

ondervonden.  

3. Met de aanleg van de verkeersdrempels op de kruising Anklaarseweg/Vlijtseweg 

is de verkeershinder aanzienlijk toegenomen. In het verleden is hierover met de 

gemeente correspondentie gevoerd (juli 2006).  

4. in afwijking van de oude situatie rijden er in nieuwe situatie (volgens Tabel 3.1 

Mobiele bronnen binnen de inrichting): 

- overdag aan personenauto’s 324 + 200 + 50 = 574;overdag aan 

vrachtauto’s 5 (aanname t.b.v. McDonald’s) 2 + 2 = 9; 

- dit betekent dat er in totaal 1148 personenauto’s en 18 vrachtauto’s 
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overdag over de doodlopende weg rijden; 

- in de avondperiode bedragen deze aantallen personenauto’s 98 + 50 

+25 = 173 stuks; 

- het aantal vrachtauto’s wordt niet vermeld. 

- Dit betekent dat er in totaal 346 auto’s en een onbekend aantal vracht-

wagens in de avonduren/ ’s nachts over de doodlopende weg rijden. 

Bromfietsers, scooters, motoren e.d. binnen de inrichting worden niet 

vermeld; ook deze voertuigen veroorzaken stank en geluid.  

5. Er ontstaat een verkeersgevaarlijke situatie nu de doodlopende weg een  

ontsluitingsfunctie gaat krijgen. Het fietspad aan de noordzijde van de Anklaar-

seweg  wordt door veel fietsers en bromfietsers (o.a. scholieren van J. Fruytiers-

chool) in twee richtingen gebruikt. Vanaf de Vlijtseweg (zuidelijk deel) steken 

veel fietsers/bromfietsers schuin de Anklaarseweg over om richting het Kanaal of 

Zwolseweg te rijden. Verkeersstagnatie treedt op aangezien de drukke Anklaar-

seweg moeilijk op te rijden is. Door de ligging van de woningen direct aan de An-

klaarseweg is sprake van slecht zicht.  

6. De afwijking in hoogte (was max 8 meter; wordt 15 m) is te groot en leidt tot 

horizonvervuiling. Het plaatsen van lichtmasten leidt tot lichthinder.  

7. Destijds had de gemeente plannen om op de locatie van Bosbeton een groen-

voorziening met kiosk te ontwikkelen. Hieraan wordt nu geheel voorbij gegaan. 

8. De volgende opmerkingen over de toelichting van het bestemmingsplan (in hoofd-

lijnen) worden gemaakt: 

- Blz 14, paragraaf2.6: De doelen van de gemeente m.b.t. verkeersveiligheid, be-

reikbaarheid en leefbaarheid worden met het ontwerp bestemmingsplan verslech-

terd i.p.v. verbeterd. Sprake is van een onaanvaardbare bebouwing op een zicht-

locatie.  

- Blz. 20, paragraaf 2.8: toekomstige geluidshinder dient volgens de handreiking 

in bestemmingsplannen en projecten worden voorkomen. Toekomstige geluids-

hinder wordt niet voorkomen maar uitgebreid/vermeerderd (denk aan de vele ex-

tra vervoermiddelen langs onze woningen en het laden/lossen t.b.v. McDonalds 

aan de Anklaarseweg). 

- Blz. 26, paragraaf 3.1: op het plan gebied was niet alleen het bedrijf BosBeton 

gevestigd maar stond ook een woning Anklaarseweg 123. 

- Blz. 27, paragraaf 3.4: Hierin staat dat  de omgeving in het verleden last heeft 

gehad van wateroverlast “door een te geringe bergingscapaciteit van het riool 

naar de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie”. Op 3 juli 2009 werden wij 

met voornoemde wateroverlast geconfronteerd hiervan hebben wij de nodige 

schade ondervonden. De gemeente heeft toen verklaard dat de wateroverlast 

geen gevolg was van de te geringe capaciteit van het riool. 

- Blz. 29, paragraaf 4.1: Op de bijgevoegde tekening van Aveco de Bondt staat 

een groenstrook van ca. 13 m getekend. Wordt het realiseren van het fietspad 

langs het Kanaal op de lange baan geschoven? Op de tekening staat tussen de 

gebouwen van McDonalds en Kwik-Fit/opslagbedrijf geen groenzone/wadi in rela-

tie met de Grift getekend. 

- Blz. 38, paragraaf de vergelijking van de nieuwe ontwikkeling t.o.v. de vroegere 

situatie waarin BosBeton nog in bedrijf was gaat naar onze mening zeker niet op 

omdat Bosbeton:  

- tijdens avonduren niet in bedrijf was; 

- op zaterdag, zon- en feestdagen niet in bedrijf was;  

- het opslagbedrijf CityBox ook ’s nachts bereikbaar kan zijn; 

- alle aan- en afvoer t.p.v. toegangsweg nabij het Kanaal plaatsvond; 

- de te vestigen bedrijven veelal ‘s avonds en in de weekenden worden bezocht.  

9. De conclusie dat de voorgenomen ontwikkeling op het gebied van akoestiek geen 

belemmering oplevert, wordt dan ook niet gedeeld. De volgende opmerkingen 

over de Onderzoeksgegevens van Aveco de Bondt (in hoofdlijnen) worden ge-

maakt: 

- Blz. 17, nummer 5: Aan de Anklaarseweg is sprake van toename van de ge-
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luidsbelasting i.v.m. de laad- en losactiviteiten van McDonalds in de dag periode. 

Dit is voor ons ongewenst.  

- Ter plaatse van de Anklaarseweg geldt nu een parkeerverbod. Wanneer t.p.v. 

de voormalige inrit van BosBeton een vrachtauto staat te lossen rijden nu al au-

to’s over het fietspad om bij de inrit van de doodlopende weg/Vlijtseweg de An-

klaarseweg weer op te rijden. 

- Bij beoordeling van de drie afzonderlijke bedrijven kan ieder bedrijf wellicht aan 

de normering conform het Activiteitenbesluit voldoen maar bij het realiseren van 

het gehele plan wordt aan deze norm niet voldaan (de hinder van de drie bedrij-

ven bij elkaar geteld). 

- Blz. 14, nummer 4.5: t.p.v. geldt een rijsnelheid van 50 km/uur i.p.v. de ge-

noemde 30 km/uur. Welke instantie is de zonebeheerder?  

- Blz. 10, nummer 21: aan de zijde van de Anklaarseweg neemt de geluidsbelas-

ting als gevolg van het laden en lossen op de openbare weg toe. In de avonduren 

is met de nieuwe ontwikkeling wel sprake van toename van de geluidsbelasting. 

Verzuimd is om te melden dat ook in de weekenden (zaterdag en zondag) en tij-

dens feestdagen de geluidsbelasting t.o.v. de oude situatie aanmerkelijk toe-

neemt. Op de woningen aan de Anklaarseweg treden in de dagperiode wel hoge-

re geluidsbelasting op dan gereserveerd ten gevolgen van het laden en lossen.  

- Blz. 7, nummer 21: op de huidige locatie van Kwik-Fit (Koninginnelaan) staan 

de deuren de hele dag open. Dat zal op deze locatie niet anders zijn. Het stellen 

dat de deuren maximaal 2 uur/dag zijn geopend lijkt dan ook onjuist. 

 

3.3  (…..) 

 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 24 augustus 2011. Het betreft een aanvullende motivatie 

op een eerdere pro forma reactie. 

 

Inhoud van de zienswijze 

a.  In het geldend bestemmingsplan is een bebouwingspercentage toegestaan van 25% 

en mag de goothoogte max. 8meter bedragen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt 

bebouwing mogelijk tot een hoogte van 14 meter wat niet acceptabel is. Deze be-

bouwing tast de privacy aan.  

b. Overlast wordt verwacht door verkeer, vooral in de avond en in de nacht maar ook 

de weekenden. Gevreesd wordt voor lichthinder.  

c. Er is geen onderzoek gedaan naar een alternatieve ontsluitingsvariant.  

d. Overlast en schade door bouwactiviteiten wordt bevreesd.  

 

3.4 Reactie Waterschap Veluwe (artikel 3.1.1 besluit ruimtelijke ordening) 

 

Datum reactie 

De reactie in het kader van het overleg met instanties ingevolge artikel 3.1.1 van het Be-

sluit ruimtelijke ordening is ingediend op 11 juli 2011. 

 

Inhoud van reactie 

1. In paragraaf 5.2.3. staat vermeld dat in het plangebied geen sprake is van water. Dit 

is onjuist, aangezien de (verlegde) Grift deel uitmaakt van het plan. daarmee ligt het 

plangebied tevens binnen een Keurzone. Verzocht wordt dit aan te passen. 

2. De Grift maakt onderdeel uit van de bestemming ‘Groen’ en is niet specifiek be-

stemd. In het bestemmingsplan Noordoostpoort heeft de Grift de dubbelbestemming 

‘Waarde – Beken en sprengen’. Verzocht wordt deze dubbelbestemming op te ne-
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men.  

3. Zoals in het vooroverleg met gemeente en initiatiefnemer is aangegeven, geldt voor 

het verrichten van handelingen in de watergang of de bijbehorende beschermingszo-

ne een vergunningplicht. Voor lozing op de Grift dient deze te worden aangevraagd.  

4. Waterberging vindt plaats door de aanleg van wadi’s. Een deel van deze wadi’s 

wordt gerealiseerd binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Anders dan bij de be-

stemming ‘Groen’, wordt binnen deze bestemming de aanleg van wadi’s niet mogelijk 

gemaakt. De regeling dient hierop te worden aangepast.  

 

Beoordeling 

1. De opmerking van het Waterschap is juist. Binnen het plangebied van het ontwerpbe-

stemmingsplan was inderdaad de Grift opgenomen. Met de bestemmingsplanaanpas-

sing warbij de begrenzing is gewijzigd, is de Grift buiten het uiteindelijke bestem-

mingsplan komen te liggen. De paragraaf wordt op dit punt niet aangepast.  

2. Zie beantwoording onder 1.  

3. het bestemmingsplan wordt tekstueel aangepast. Een overloopmogelijkheid voor een 

teveel aan water wordt gecreëerd op de Grift. Hiervoor zal tezijnertijd een vergunning 

worden aangevraagd bij het Waterschap.  

4. De opmerking wordt overgenomen. Binnen de bestemming Bedrijventerrein worden 

voorzieningen t.b.v. de waterhuishouding toegestaan.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen.  

 

4  Ambtshalve wijzigingen 

De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:  

- de bouwhoogte wordt verlaagd voor het deel gelegen aan de Vlijtseweg en grenzend 

aan de percelen Anklaarseweg 109, 113 en 115 van 14 meter naar 8 meter. 

- Het akoestisch onderzoek wordt vervangen door een onderzoek dat uitgaat van een 

ontsluiting langs het perceel Anklaarseweg 121. 

- De begrenzing van het bestemmingsplan (vertaald op de verbeelding): 

1. het perceel genummerd Anklaarseweg 119 en 121 wordt in het plangebied be-

trokken met de bestemming Bedrijventerrein met de aanduiding ’specifieke vorm van 

bedrijf - showroom’; 

2. Binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ wordt in artikel 3.1. bepaald dat ter 

plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm vaan bedrijf – showroom’ tevens een 

showroom is toegestaan; 

3.  het verlengde van de Vlijtseweg komt buiten het plangebied te liggen en maakt 

niet langer meer onderdeel uit van de bestemmingsplanherziening.  

 

  


