Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan
Hoogspanning Zuid
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Inleiding
a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 8 oktober 2015
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en is
ontvankelijk.
c. In paragraaf 3 wordt de zienswijze beoordeeld.
d. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 4 van deze nota worden deze ambtshalve
wijzigingen beschreven.
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Zienswijzen
De volgende zienswijze is ontvangen.
[...]
Datum zienswijze
De zienswijze is ingediend op 12 oktober 2015.
Inhoud van de zienswijze
Reclamanten zijn eigenaren van het perceel Oude Apeldoornseweg 76A en 76B. Op het
perceel staan twee loodsen. Sinds de jaren zestig worden deze loodsen bedrijfsmatig gebruikt,
onder andere ten behoeve van een groothandel, stucadoors- en schildersbedrijf, gordijnatelier,
en woninginrichting. Op dit moment wordt de kleine loods gebruikt door een bedrijf dat
onderdelen van granito vervaardigt; de grote loods staat sinds eind 2014 leeg. In het ontwerp
van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid hebben de loodsen geen bedrijfsbestemming
waardoor het bedrijfsmatig gebruik van de loodsen niet meer is toegestaan. Reclamanten
menen dat het perceelsgedeelte waar de loodsen staan in het vorige bestemmingsplan wel
een bedrijfsbestemming hadden. Reclamanten verzoeken het perceel weer een
bedrijfsbestemming te geven.
Beoordeling
Het doel van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid is om ten aanzien van de hoogspanning
de planologische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. De
dubbelbestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’ is verwijderd daar waar geen
bovengrondse hoogspanningslijnen meer zijn en de dubbelbestemming ‘Leiding –
Hoogspanning’ is toegevoegd dan wel op de juiste breedte gebracht daar waar de
ondergrondse hoogspanningskabels en hun beschermingszone liggen. Om een goede digitale
raadpleegbaarheid van de ter plaatse geldende regeling te bereiken hebben wij er voor
gekozen dit bestemmingsplan als een zelfstandig raadpleegbaar bestemmingsplan op te
stellen. Daarmee wordt bedoeld dat het voldoende is om het onderhavige bestemmingsplan te
raadplegen om de volledige juridisch-planologische bepaling voor een bepaald perceel of
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gebied te kennen. Daarom zijn ook de onder de dubbelbestemmingen liggende bestemmingen
uit de nu nog geldende bestemmingsplannen overgenomen.
Bij de toepassing van die principes hebben wij ook het perceel Oude Apeldoornseweg 76A en
76B in het ontwerp van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid opgenomen en daarbij de
bestemming en aanduidingen voor het perceel uit het nu nog geldende bestemmingsplan
Malkenschoten-Kayersmolen overgenomen. In beide gevallen heeft het perceelsgedeelte waar
de loodsen staan de bestemming Wonen, waaraan zijn toegevoegd de aanduidingen
‘specifieke vorm van wonen – dependance’ en ‘specifieke vorm van bedrijf – magazijn’. Dit is
weergegeven in onderstaande afbeeldingen:

Uitsnede plankaart bestemmingsplan
Malkenschoten-Kayersmolen

Uitsnede plankaart ontwerp bestemmingsplan
Hoogspannning Zuid

In zowel bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen als het ontwerp van
bestemmingsplan Hoogspannning Zuid is in de regels bepaald dat ter plaatse van de
aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – magazijn’ gebruik ten behoeve van berg- en
opslagruimte is toegestaan.
[Voor de volledigheid –maar voor het onderhavige onderwerp niet relevant- merken wij op dat
in bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen
– magazijn’ is gebruikt. Deze aanduiding berust op een onjuiste toepassing van de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen. In bestemmingsplan Hoogspanning Zuid hebben wij dit
gecorrigeerd tot ‘specifieke vorm van bedrijf – magazijn’.]
De bestemmingsregeling die in bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen was
opgenomen is weer overgenomen uit het daarvoor geldende bestemmingsplan
Malkenschoten, dat in 1980 is vastgesteld. In dat bestemmingsplan had dit perceel de
bestemming Magazijn. Gronden met de bestemming Magazijn mochten op grond van dit
bestemmingsplan gebruikt worden voor berg- en opslagruimte.
Wij concluderen dat, anders dan reclamanten menen, het betreffende perceelsgedeelte in het
verleden geen bedrijfsbestemming heeft gehad en dat de loodsen al die tijd slechts als bergen opslagruimte gebruikt mochten worden. Voor zover de loodsen nu en in het verleden voor
een ander doel worden respectievelijk zijn gebruikt, is sprake van gebruik in strijd met het
bestemmingsplan.
Vervolgens hebben wij onderzocht of het mogelijk is aan de wens van reclamanten tegemoet
te komen door bedrijfsmatig gebruik van de loodsen toe te staan.
Op zeer korte afstand van de loodsen bevinden zich woningen en woonpercelen van derden,
te weten Oude Apeldoornseweg 74, 78 en 80 en de dependance Oude Apeldoornseweg nabij
78. Daarom moet getoetst worden aan het milieu-aspect milieuzonering. Op grond van de
VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering, die de gemeente bij die toetsing toepast, geldt een
aan te houden (richt)afstand tussen bedrijfsactviteiten van categorie 1 en woningen van 10
meter. Gezien de ligging in gemengd gebied kan deze afstand gecorrigeerd worden tot 0 meter.
Voor bedrijfsactiviteiten van categorie 2 geldt een richtafstand van 30 meter, die in dit gemengd
gebied gecorrigeerd kan worden tot 10 meter. Voor bedrijfsactiviteiten van hogere categorieën
gelden nog grotere afstanden. De feitelijke afstand tussen de loodsen en woningen van derden,
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inclusief de dependance, is kleiner dan 10 meter. Het is dus mogelijk om hier bedrijfsactiviteiten
van categorie 1 toe te staan; een hogere categorie kan niet worden toegestaan. Dit is gedaan
door op de plankaart de aanduiding ‘bedrijf’ toe te voegen en in de regels in artikel 14 Wonen
aan lid 14.1 een onderdeel toe te voegen waarmee wordt bepaald dat ter plaatse van de
aanduiding ‘bedrijf’ bedrijfsactiviteiten van categorie 1 zijn toegestaan; voor de toegelaten
soorten bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar de Lijst van toegelaten bedrijfstypen die al in
het ontwerp deel uitmaakte van de bijlagen bij de regels. In sublid 14.2.2 zijn bouwregels voor
gebouwen en overkappingen ten behoeve van bedrijfsactiviteiten toegevoegd, waarbij is
bepaald dat deze bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf’ mogen worden opgericht.
Aan de bestemming is lid 14.6 Afwijken van de gebruiksregels toegevoegd. Met deze bepaling
kunnen onder voorwaarden ook andere bedrijfsaciviteiten worden toegelaten. Het moet dan
gaan om activiteiten die naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar zijn met de bij recht
toegelaten bedrijfsactiviteiten en er mogen geen onevenredige belemmeringen voor
omliggende functies ontstaan.
Gebleken is dat in het ontwerp van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid -net als in
bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen- de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf –
magazijn’ niet geheel juist is gelegd: een klein deel van de noordelijke loods lag buiten het vlak
waar die aanduiding geldt. Dit is gecorrigeerd door het vlak van de aanduiding ‘specifieke vorm
van bedrijf – magazijn’ zo te vergroten dat ook dit deel van de loods er binnen valt. Aan de
bouwregels van sublid 14.2.2 is nu expliciet toegevoegd dat gebouwen en overkappingen ten
behoeve van opslag- en bergruimte ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf
– magazijn’ gesitueerd moeten worden.

Uitsnede
plankaart
ontwerp
bestemmingsplan Hoogspannning Zuid

Aanpassing naar aanleiding van de
zienswijze: aanduiding ‘bedrijf’ toegevoegd
(blauwe markering) en vlak aanduiding
‘specifieke vorm van bedrijf – magazijn’
vergroot (rode markering)

Conclusie
Aan de zienswijze is als volgt tegemoet gekomen:
1. Op de plankaart is aan het perceelsgedeelte waar de loodsen staan de aanduiding ‘bedrijf’
toegevoegd. In de regels is bepaald dat grond en bouwwerken ter plaatse van die
aanduiding gebruikt mogen worden voor bedrijfsactiviteiten van categorie 1 met een
afwijkingsbevoegdheid waarmee onder voorwaarden ook andere bedrijfsactiviteiten
kunnen worden toegestaan.
2. Op de plankaart is het vlak van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – magazijn’
vergroot zodat de bestaande loodsen volledig binnen dit vlak vallen.
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Ambtshalve wijzigingen
De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:
1. Bij de beoordeling van de zienswijze is gebleken dat op het perceelsgedeelte van
reclamanten dat de bestemming Agrarisch heeft een paardenstal staat. Dit was in
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bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen niet onderkend waardoor er in dat
bestemmingsplan geen bouwregel was opgenomen voor het bouwen van gebouwen.
Doordat in het ontwerp van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid het geldende recht
integraal is overgenomen was ook daarin niet zo’n regeling opgenomen. Er is geen
bezwaar om de bestaande paardenstal positief te bestemmen. Daarom is op de plankaart
ter plaatse van de bestaande stalruimte een bouwvlak opgenomen. In lid 3.2 Bouwregels
van artikel 3 Agrarisch is bepaald dat het oprichten van gebouwen ten behoeve van
stalruimte voor hobbymatig agrarisch gebruik is toegestaan, met regels voor oppervlakte
en bouwhoogte.
2. In artikel 14 Wonen is in het bebouwingsschema van lid 14.2 toegevoegd dat dependances
gesitueerd moeten en mogen worden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van
wonen – dependance’ en dat gebouwen ten behoeve van berg- en opslagruimte gesitueerd
moeten en mogen worden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf –
magazijn’. De reden daarvoor is als volgt. Uitgangspunt voor de bouwregels is dat
gebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen bouwvlakken tenzij in de regels
anders is bepaald. Voor deze loodsen kan geen bouwvlak worden opgenomen omdat
daarmee ook het recht zou ontstaan om woningen te bouwen. Er was echter in de regels
geen andere bepaling voor het situeren van dit type gebouwen opgenomen. Met deze
ambtshalve wijziging wordt daar nu wel in voorzien.
3. Tot 29 november 2014 bevatte de gemeentelijke Bouwverordening stedenbouwkundige
voorschriften. Daar waar een bestemmingsplan dergelijke voorschriften niet bevatte gold
de Bouwverordening als achtervang. Op 29 november 2014 is de wettelijke grondslag voor
het stellen van stedenbouwkundige voorschriften in de gemeentelijke Bouwverordening
vervallen. Op grond van het overgangsrecht geldt een overgangstermijn die loopt tot 1 juli
2018. Op die datum verliezen de stedenbouwkundige voorschriften in de Bouwverordening
hun (aanvullende) werking voor bestaande bestemmingsplannen en kunnen deze niet
meer als vangnet dienen. Alle stedenbouwkundige voorschriften moeten dan zijn
ondergebracht in het bestemmingsplan. Het nieuwe recht treedt echter al eerder in werking
wanneer in de periode tussen 29 november 2014 en 1 juli 2018 een nieuw
bestemmingsplan wordt vastgesteld: de stedenbouwkundige voorschriften uit de
Bouwverordening zijn dan niet meer van toepassing.
De stedenbouwkundige voorschriften van de Apeldoornse Bouwverordening kenden
alleen nog een achtervangfunctie voor de parkeernormen; de overige voorschriften hadden
die functie al verloren omdat ze een plek hebben gekregen in de bestemmingsplannen.
Als in nieuwe bestemmingsplannen geen parkeernormen worden opgenomen, is het niet
meer mogelijk om eisen te stellen aan het aantal bij een voorziening aan te leggen
parkeerplaatsen. Daarom moeten ook in het onderhavige bestemmingsplan
parkeernormen worden opgenomen. In het ontwerp van dit bestemmingsplan waren nog
geen parkeernormen opgenomen. Het bestemmingsplan is nu op dit onderwerp aangevuld
door de volgende ambtshalve wijzigingen:
a. Aan artikel 22, de Algemene gebruiksregels, is lid 22.3 Gebruiksregel parkeren
toegevoegd. In sublid 22.3.1 van dit lid is bepaald dat het gebruik van gronden of
bouwwerken zonder dat op de eigen kavel of in openbaar gebied voldoende
parkeerruimte aanwezig is geldt als gebruik in strijd met de bestemming. In sublid
22.3.2 is bepaald dat een omgevingsvergunning voor bouwen, uitbreiden en
wijzigen van het gebruik alleen wordt verleend als bij de aanvraag wordt
aangetoond dat er op de eigen kavel of in openbaar gebied voldoende
parkeerruimte aanwezig is. In beide leden wordt verwezen naar de beleidsnotitie
Actualisatie Parkeernota, waarin parkeernormen staan en is beschreven hoe deze
worden toegepast. Deze notitie is opgenomen in een bijlage bij de regels.
b. Aan artikel 26 Algemene afwijkingsregels is lid 26.2 Afwijkingsbevoegdheid
parkeren toegevoegd, waarin is bepaald dat onder omstandigheden kan worden
afgeweken van de Gebruiksregel parkeren.
c.

Aan lid 26.3 Voorwaarden voor afwijken van artikel 26 zijn voorwaaarden
toegevoegd voor het afwijken van de Gebruiksregel parkeren.

d. Aan de Bijlagen bij de regels is Bijlage 5 Notitie Actualisatie Parkeernota
toegevoegd.
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