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

Spreeuwenweg en omgeving 

 

1  Inleiding 

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

2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is aanvankelijk één zienswijze ingediend, maar later weer inge-

trokken. In paragraaf 2 van deze nota wordt daar kort op ingegaan. 

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

halve wijzigingen beschreven. 

 

2  Zienswijzen 

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan is één zienswijze inge-

diend. Deze zienswijze betrof niet het bestemmingsplan of de nieuwe woningen, maar de 

feitelijke inrichting van de Hopweg en de bereikbaarheid van het perceel van de zienswij-

ze-indiener. In overleg met de indiener is een aanpassing in het ontwerp voor de openba-

re ruimte aangebracht. Vervolgens heeft de zienswijzen-indiener zijn zienswijze ingetrok-

ken. 

 

3  Ambtshalve wijzigingen 

De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:  

 

a. Regels 

 

1. In artikel 7, lid 7.1, is in de bestemmingsomschrijving van de bestemming Wo-

nen de functie 'verblijfsgebied' toegevoegd. Daarmee wordt het onder andere 

mogelijk om in een bouwvlak tussen de woningblokken paden aan te leggen 

waarmee te voet en met de fiets de achterliggende parkeerhoven en de achter-

zijden van de percelen bereikt kunnen worden.  

 

2. In artikel 7, lid 7.5.2 dat voor de bestemming Wonen specifieke gebruiksregels 

geeft voor beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activitei-

ten aan huis, stond in het ontwerp van het bestemmingsplan de voorwaarde d 

dat het uitoefenen van detailhandel niet is toegestaan. In de inmiddels vastge-

stelde Detailhandelsvisie 2014-2019 heeft de gemeenteraad vastgelegd interne-

twinkels zonder fysieke bezoekmogelijkheden mogelijk te maken in woonwijken 

en op bedrijventerreinen. Daarom is de voorwaarde d vervangen door de vol-

gende voorwaarde: 
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d. detailhandel is uitsluitend toegestaan in de vorm van verkoop via Internet, 

met dien verstande dat uitstalling ten verkoop en het ter plaatse afhalen van 

goederen door klanten niet is toegestaan. 

 

b. Plankaart  

Nadat het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd is gestart met het 

maken van het ontwerp voor de openbare ruimte. Daarbij is gebleken dat de plan-

kaart op een aantal onderdelen gewijzigd moet worden om de openbare ruimte te 

kunnen optimaliseren. Het betreft de volgende wijzigingen: 

 

1. Om de (nieuwe) Mussenweg voldoende breedte te geven zodat het goed moge-

lijk is om de weg vanaf de Talingweg in te rijden is het nodig om de weg aan de 

oostkant 1.20 meter breder te maken. Deze ruimte is gevonden door de aan-

grenzende woonpercelen met eenzelfde afstand naar het oosten te verschuiven 

en de daarachter gelegen parkeerhof 1.20 meter smaller te maken. In het be-

stemmingsplan is dit vertaald door betreffende deel van het vlak met de be-

stemming Wonen, inclusief de bouwvlakken voor de rijwoningen aan de Mus-

senweg en de Spreeuwenweg, 1.20 meter naar het oosten te verschuiven. Op 

onderstaande afbeelding is het deel van de plankaart waarin de verschuivingen 

zijn aangebracht, met rode lijn gemarkeerd. 

 

 
 

2. Aanvankelijk was gedacht dat direct zuidelijk van het blokje woningen aan de 

Oude Beekbergerweg – hoek Spreeuwenweg een strookje openbaar groen zou 

komen. Bij de uitwerking van het ontwerp voor de openbare ruimte is gebleken 

dat deze strook niet nodig is voor de openbare ruimte. Daardoor kan deze wo-

ning een zijtuin krijgen. De bestemming van dit strookje, die in het ontwerp-

bestemmingsplan nog Verkeer – Verblijfsgebied was, is gewijzigd in Wonen.  

De strook waarvan de bestemming is gewijzigd is op de volgende afbeelding 

met rode lijn gemarkeerd. 
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3. Aanvankelijk was rekening gehouden met gemotoriseerd verkeer dat vanaf de 

nieuwe weg tussen Valkenweg en Spreeuwenweg linksaf zou slaan de Spreeu-

wenweg op  en verkeer dat vanaf de Spreeuwenweg rechtsaf zou slaan de nieu-

we weg in. Daarom was hier in het ontwerp-bestemmingsplan een afgeronde 

bocht gemaakt. Besloten is om van deze weg een eenrichtingsweg te maken 

waardoor gemotoriseerd verkeer alleen vanaf de Valkenweg via deze weg naar 

de Oude Beekbergerweg kan rijden. Daardoor is de afgeronde bocht niet nodig 

en is dit stukje grond aan de voortuin van de naastliggende woning toegevoegd. 

Daarom is de bestemming van dat stukje grond, die in het ontwerp-

bestemmingsplan nog Verkeer – Verblijfsgebied was, gewijzigd in Wonen. 

Het stukje grond waarvan de bestemming is gewijzigd in Wonen is op onder-

staande afbeelding met rood aangegeven. 

 

 
 

4. Ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan 

was het archeologisch onderzoek naar het gebied waarin de hoogspanningslij-

nen ondergronds gebracht worden nog niet afgerond. Daardoor bestond de hoge 

archeologische verwachtingswaarde voor dit gebied nog steeds en was –ook- 

hier de dubbelbestemming Waarde – Archeologie hoog opgenomen. Het archeo-

logisch onderzoek is inmiddels afgerond. Bij dit onderzoek zijn geen archeologi-

sche waarden aangetroffen. Geconstateerd is dat er geen vervolgonderzoek no-

dig is. De hoge archeologische verwachtingswaarde bestaat hier derhalve niet 

meer. Daarom is de dubbelbestemming Waarde – Archeologie hoog van dit deel 

van het plangebied verwijderd. Het betreft het plandeel dat op de volgende af-

beelding met rode lijn is gemarkeerd. 
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