Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan
Stadsdeel Noord-Oost herstelplan
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Inleiding
a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 8 maart
2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
b. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.
c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven.
d. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 3 van deze nota worden deze ambtshalve wijzigingen beschreven.
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Communicatie
De impact van dit bestemmingsplan is zeer beperkt. Het gaat hier om een binnenstedelijk
plan waarin een drietal kleine omissies in de juridische regeling van het bestemmingsplan
Stadsdeel Noord-Oost worden hersteld. Daarnaast bevat het plan een enkele cosmetische aanpassing aan het Paviljoen en de Westelijke wand van Hof 1(inclusief 1nieuwe
woning). Daarom is het voeren van overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening
achterwege gelaten. Wel is het ontwerpbestemmingsplan toegezonden aan omwonenden
van de twee ontwikkelingslocaties en is de wijkraad geïnformeerd. Tevens zijn de overleginstanties(onder andere provincie en waterschap) in kennis gesteld. Ook is het plan
toegezonden aan de bewoners van de percelen waar de drie kleine omissies zijn doorgevoerd.
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Ambtshalve wijzigingen
De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:
•

De bestemming ‘Groen’ gelegen tussen de westwand van hof 1 en Welgelegenweg 20 gedeeltelijk te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ met als aanduiding
‘erf’. Het gaat hier om gronden die in de ontwerpen worden meegenomen als privé-gronden (achtertuin) behorende bij de woningen aan de Burg. Jhr. Quarles van
Uffordlaan;

•

De gronden behorende bij Deventerstraat 84 ook te voorzien van de aanduiding
“detailhandel”, waarmee uitsluitend op de begane grond detailhandel wordt toegelaten. Dit is conform het voorheen geldende bestemmingsplan. Deze functie is
destijds per abuis niet meegenomen in het bestemmingsplan Noord-Oost en dit
wordt nu alsnog met dit bestemmingsplan hersteld. Deze aanpassing is conform
het verzoek van de eigenaar.
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