Zienswijzennota
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan
Korrelhoed en omgeving
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Inleiding
a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 12 mei 2016
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend.
c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven.
d. In paragraaf 3 wordt de zienswijze beoordeeld.
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Communicatie
Tijdens een inloopbijeenkomst, gehouden op 9 februari 2015, zijn (huidige en toekomstige)
omwonenden en omliggende bedrijven geïnformeerd. Toen zijn het inrichtingsvoorstel, de
sfeerimpressies en de concept-plankaart getoond. De inloopbijeenkomst heeft geen
aanleiding gegeven om wijzigingen door te voeren in het inrichtingsvoorstel of
bestemmingsplan. Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen waarbij
een ieder in de gelegenheid is gesteld om zienswijzen kenbaar te maken over het ontwerp.
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Zienswijzen
De volgende zienswijze is ontvangen.

3.1

[reclamant 1];
Ontvankelijkheid
De zienswijze is binnen de termijn ingediend; op 29 mei 2016. De zienswijze is onderbouwd
en ondertekend. De zienswijze is ontvankelijk.
Inhoud van de zienswijze
a. Een ontsluitingsweg is recht voor de woning van de reclamant gesitueerd. Naar zijn
mening zal dat tot overlast zorgen. Die overlast zal bestaan uit:
1. Verkeersdrukte door het oprijden en afslaan van verkeer.
2. Lampen die ’s avonds naar binnen schijnen in de woning.
3. Onveilige situatie voor spelende kinderen.
Het voorstel van reclamant is om het hele project richting het oosten op te schuiven. De
aansluitingen van de westelijke helft van het project kunnen dan aansluiten op de
kruisingen van de Korrelhoed met de Ridderzwam en de Honingzwam. De bovenstaande
punten worden dan opgelost en er ontstaat een duidelijke verkeerssituatie.
b. Het aantal nieuwe parkeerplaatsen is onvoldoende. Er is 1 parkeerplaats per woning
ingetekend. Dat is niet realistisch, aangezien er veel gezinnen zijn met 2 auto’s. Het
gevolg hiervan zal zijn dat de bewoners zullen parkeren aan de Korrelhoed, voor de
woning van reclamant, waardoor reclamant geen parkeerplek heeft. Reclamant stelt voor
meer parkeerplaatsen te maken, binnen het plangebied en langs de Korrelhoed. Er kan
dan ook een plaats ontstaan voor vuilcontainers.
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c.

De reclamant heeft gehoord dat de woning in het plangebied allemaal sociale
huurwoningen gaan worden. Reclamant vindt dit een probleem als dat voor het hele
project geldt. Van een evenredige verdeling over de wijk is dan geen sprake. Reclamant
vreest daarom een dusdanig grote clustering dat extra overlast kan ontstaan, waardoor
de woning van reclamant in waarde kan gaan dalen. Kan hier niet een verdeling worden
gemaakt in blokken met koop en huur?

d. Reclamant stelt dat er onvoldoende verkeersdrempels zijn in de Korrelhoed. In de straat
wordt met grote regelmaat 80 km/u gereden. Reclamant verzoekt dat te beperken door
middel van verkeersdrempels.
Beoordeling
a. De nieuwe ontsluitingsweg c.q. aantakking op de Korrelhoek zal niet druk gebruikt gaan
worden. Om een beeld te geven: in het drukste uur overdag zullen minder dan 10 auto’s
van en naar de ontsluitingsweg, tegenover de woning van reclamant rijden. Dit aantal
verkeersbewegingen levert geen gevaarlijke situaties of verkeersdrukte op. Mede gezien
de voorzijde van de woning van reclamant, op de begane grond een raam met hoge
borstwering, zal de impact van uitrijdende auto’s dan ook slechts zeer gering zijn, in ieder
geval niet onaanvaardbaar.
Ten aanzien van het voorstel van reclamant wordt het volgende opgemerkt. In het
bestemmingsplan is gestreefd naar de verdere realisatie van de beoogde groenstructuur
voor dit deel van Zuidbroek, zoals deze is vastgelegd in het Masterplan Zuidbroek. Deze
zogenoemde ‘Vellertzoom’ vormt een groene buffer tussen woongebied Het Rooster en
bedrijvenpark Apeldoorn Noord 2. In de Vellertzoom zijn bebouwingsclusters
opgenomen. Eén van de clusters bestaat uit een basisschool welke recent is opgeleverd.
Vier andere clusters bestaan uit grondgebonden woningen.. Kenmerkend voor alle
clusters is de sterke oriëntatie op het omliggende groen. Tevens zijn de clusters zo
gepositioneerd dat ontsluitingsverkeer en de benodigde parkeerruimte zich beperkt tot de
rand, langs de Korrelhoed. Het overgrote deel van de openbare ruimte van de
Vellertzoom is hierdoor gevrijwaard van autoverkeer en is dus een veilige, groene en
kindvriendelijke omgeving. Verder zijn de bebouwingsclusters zodanig gepositioneerd dat
er vanaf de Ridderzwam, de Honingzwam en de Satijnzwam zichtlijnen door het gebied
lopen in noord-zuidrichting. Vanaf deze wegen kijkt men, tussen de woningblokken door,
op het groen. Dit zorgt voor een goede verwevenheid tussen het plangebied en het
gebied ten zuiden van de Korrelhoed. Met het voorstel van reclamant wordt deze opzet
teniet gedaan, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging bestaat vanuit het oogpunt van
ruimtelijke kwaliteit, verkeersveiligheid, privacy of anderszins. Overigens is opschuiven in
oostelijke richting van alle clusters ook niet mogelijk omdat er dan woningen binnen de
invloedssfeer (geluid) van de A50 komen te liggen Het voorstel van reclamant zien wij
dan ook niet als een verbetering in ruimtelijk opzicht.
b. Bij de nieuwe woningen worden 1,5 parkeerplaats per woning gemaakt, net als bij de
andere woningen in Het Rooster en conform de gemeentelijke parkeernormen. Hierdoor
zullen voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. Voor de 68 woningen zijn 102
parkeerplaatsen gepland.
Na vaststelling van het bestemmingsplan zal een inrichtingsplan worden gemaakt voor
de inrichting van de openbare ruimte in en rond het plangebied. Dan zal ook worden
voorzien in opstelplaatsen voor afvalcontainers.
c.

Wij streven voor heel Zuidbroek naar een goede mix van woningcategorieën, inclusief
sociale huurwoningen. Die mix wordt met het bestemmingsplan bereikt. Volgens ons leidt
het nieuwe plan, vanuit ruimtelijke optiek, dan ook niet tot een ongewenste concentratie
van sociale huurwoningen.
Overigens legt het bestemmingsplan niet vast of de woningen uiteindelijk in de huur of in
de koop worden gerealiseerd. De keuze daartussen is aan de toekomstig eigenaar.
Echter, aangezien de beoogd ontwikkelaar een woningstichting is, valt wel te verwachten
dat de woningen als sociale huurwoningen gerealiseerd zullen worden.

d. Op dit moment is de Korrelhoed nog uitgevoerd als bouwstraat met een asfaltverharding.
Dat wil zeggen dat de weg nog geen verkeersdrempels heeft. Hierdoor is het op dit
moment nog mogelijk om hard te rijden. Na realisatie van de woningen wordt de straat
aangepast waarbij in de Korrelhoed in ieder geval twee drempelplateau’s zijn gepland ter
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hoogte van de Vliegenzwam en de Ridderzwam. Daarnaast worden nog een verharding
van klinkers en een trottoir aangebracht waardoor de uitstraling van de weg nog volledig
verandert en het verkeer niet meer wordt ‘uitgenodigd tot hard rijden’.
Conclusie
Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.
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