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

ling Miggelenbergweg 20 Hoenderloo 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 12 maart 2015 gedu-

rende zes weken (t/m 22 april) voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn 0 (nul) zienswijzen ingediend. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties heeft gereageerd en aangegeven geen zienswijze in te dienen, waarbij er in 

overleg ambtshalve wijzigingen worden voorgesteld. De reactie is samengevat in paragraaf 2.  

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

gen beschreven. 

 

2 Reactie ing. L. van Veldhuijsen Msc, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-

rijksrelaties  
  

Datum reactie 

 De reactie is ingediend via mail op 3 april 2015. 

 

Inhoud reactie 

De Directie Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf is opgevallen dat er in artikel 8.2 van de regels staat 

dat “…voor een antenne-installatie met een bouwhoogte van meer dan 53 meter boven NAP…”.  

Het toetsingsvlak voor de radarverstoring ligt ter plaatse op 114 meter +NAP. De maaiveldhoogte ter 

plaatse van de Miggelenbergweg 20 bedraagt 78 meter +NAP. Dat betekent dat bouwwerken  hoger 

dan 36 meter boven maaiveld getoetst moeten worden. De genoemde 53 meter +NAP in het be-

stemmingsplan is onjuist.  

Daarnaast ligt het plangebied binnen het obstakelbeheergebied van Vliegbasis Deelen. De afstand is 

echter zo groot dat de maximale hoogte op 189 meter +NAP ligt en daar biedt het bestemmingsplan 

zeker geen ruimte voor. 

Er wordt geen zienswijze ingediend maar er wordt voorgesteld om ambtshalve wijzigingen in het plan 

door te voeren. 

 

Beoordeling 

Het voorstel wordt overgenomen. Het bestemmingsplan zal ambtshalve worden gewijzigd. Er wordt 

voor de inhoud verwezen naar paragraaf 3. 

3  Ambtshalve wijzigingen 

De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:  

Regels: 

• Artikel 4.5.3 (Parkeren) is toegevoegd, zodat de aanleg en instandhouding van het vereiste aantal 

parkeerplaatsen beter gehandhaafd kan worden. 

• Artikel 4.6 (Afwijken van de gebruiksregels) is toegevoegd, als eventuele afwijkingsbevoegdheid 

om parkeren anderszins te regelen. 
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• Artikel 8.1 (Algemene afwijkingsregels) onder b is aangepast. De genoemde 40 meter +NAP wordt 

aangepast naar 114 meter +NAP. 

• Artikel 8.2 (Voorwaarden voor afwijken) onder c is aangepast. De genoemde 53 meter +NAP 

wordt aangepast naar 114 meter +NAP. 

 

Toelichting: 

• Artikel 2.1 (Omgevingsvisie Gelderland) is aangevuld, omdat dit provinciale beleid een toetsings-

kader is voor deze ontwikkeling. 

• Artikel 2.2 (Omgevingsverordening Gelderland) is aangevuld, omdat dit provinciale beleid een 

toetsingskader is voor deze ontwikkeling. 

• Aan hoofdstuk 5 wordt een nieuwe paragraaf (5.1 Duurzame verstedelijking) toegevoegd. Hierin 

wordt de concrete situatie getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. 


