Zienswijzennota
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan
Molenstraat Centrum - hoek Kanaal Noord
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Inleiding
a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 15 juni 2017
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en
ontvankelijk.
c. In paragraaf 2 wordt de zienswijze beoordeeld.
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Zienswijze
De volgende zienswijze is ontvangen.

3.1
Datum zienswijze
De zienswijze is ingediend op 26 juni 2017.
Inhoud van de zienswijze
De indiener van de zienswijze heeft de wens om een achteruitgang te hebben op zijn erf. Nu
er een groot gebouw achter zijn tuin wordt geplaatst zou hij het fijn vinden als gebruik mag
worden gemaakt van een achteruitgang, die naar zijn mening prima past in het te realiseren
plan. Verzoek is een voorziening voor het plaatsen van een achteruitgang op zijn erf. Deze
grenst aan een nog te realiseren weg van het bouwproject. De eventuele kosten die hiervoor
gemaakt moeten worden zijn uiteraard voor eigen rekening. Gevraagd wordt dit verzoek mee
te nemen in het proces.
Beoordeling
De woonpercelen aan de Veldhuisstraat 34 tot en met 48 grenzen momenteel met hun
achtertuin aan braakliggend terrein. Deze woningen hebben geen achteruitgang. De ontsluiting
vindt plaats op de Veldhuisstraat.
Het bestemmingsplan Molenstraat Centrum – hoek Kanaal Noord maakt op het braakliggende
terrein de realisatie van een woonzorgappartementengebouw mogelijk. De beoogde inrichting
van het perceel van deze woonzorgappartementen gaat, daar waar deze grenst aan de
achtertuinen, uit van de aanleg van parkeerplaatsen en een ontsluitingsroute. Deze route
ontsluit op Kanaal Noord.
Bij de beantwoording van de vraag of meegewerkt kan worden zijn twee punten relevant. De
eerste is of een ontsluiting van de woonpercelen via het perceel van de
woonzorgappartementen op Kanaal Noord ruimtelijk aanvaardbaar is. Gelet op het beperkte
aantal achtertuinen en daarmee het lage aantal te verwachten verkeersbewegingen is er vanuit
de goede ruimtelijke ordening geen bezwaar. Tweede punt betreft het eigendom. Het perceel
van de appartementen is in particulier eigendom. Degene die gebruik wil maken van dat
perceel zal toestemming moeten krijgen van de eigenaar, bijvoorbeeld in de vorm van een
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recht van overpad.
Alleen het eerste punt vraagt in het kader van het bestemmingsplan aandacht. Een
bestemmingsplan regelt voor welke functies een perceel mag worden gebruikt. Door aan de
planregels een bepaling toe te voegen welke een gebruik van het appartementenperceel voor
de ontsluiting van aanliggende woonpercelen toelaat wordt dit mogelijk gemaakt. Het tweede
punt betreft een zaak tussen de indiener van de zienswijze en de eigenaar.
Conclusie
Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen:
Aan lid 1 van artikel 4 Maatschappelijk van de planregels wordt het volgende sub toegevoegd:
‘h. ontsluiting van direct aangrenzende woonpercelen.’.
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