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Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 
Grifthof 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 21 juni 2018 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn 2 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen en 
zijn ontvankelijk. 

c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld. 

2  Communicatie 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode van 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018, 
gedurende 6 weken, ter inzage gelegen. 

De terinzagelegging is bekendgemaakt in de Staatscourant, een huis-aan-huis blad en op de 
website van de gemeente. 

Het ontwerpbestemmingsplan was via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl te 
raadplegen. 

De indieners van zienswijzen zijn schriftelijk uitgenodigd voor de behandeling van het 
bestemmingsplan (inclusief zienswijzen) in de PMA en door de gemeenteraad. 

De Grift maakt deel uit van de Groene Mal, de hoofdgroenstructuur en het Apeldoorns 
Waterplan. Daarvoor zijn destijds uitgebreide inspraakprocedures doorlopen en alleen 
positieve reacties binnen gekomen voor beekherstel. Ook het GRP (gemeentelijk 
rioleringsplan) is na inspraak in 2016 vastgesteld. 

 
De communicatie over het schetsontwerp voor de Grift Binnenstad is in 2016 gestart met een 
klankbordgroep geformeerd met vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties. In 
september 2016 is een eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. De 
reacties tijdens de bijeenkomsten waren positief, er zijn vooral informatieve en praktische 
vragen gesteld. In januari 2017 is er een klankbordgroepvergadering georganiseerd waarbij 
het voorlopige ontwerp is besproken. Hierna is er de inloopavond op 24 januari 2017 
georganiseerd en zijn de reacties vooral positief en informatief. 

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

 

3.1   
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 10 juli 2018 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Het pand Beekstraat 18 is compleet onderkelderd. Reclamanten willen geen 
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vochtproblemen en/of lekkage in deze kelder door realisatie van de grift en de wadi op het 
perceel Beekstraat 20. Ook mogen bomen door boomwortels geen vochtproblemen en/of 
lekkage in de kelder opleveren. Boombunkers kunnen dit voorkomen. In de kelder is er 
namelijk jarenlang lekkage geweest door een niet afgesloten gemeentelijke buis. 

b. De schutting/terreinafscheiding tussen Beekstraat 18 en 20 moet in stand blijven. 
c. Zwaar bouwmateriaal op Beekstraat 20 moet op 3 meter afstand van het perceel 

Beekstraat 18 blijven, want anders verzakt de kelder. 
d. Verzocht wordt om een afspraak met de civieltechnisch ambtenaar, die verantwoordelijk is 

voor de realisatie van het project. 
 

Beoordeling 

a. De gemeente gaat een voorziening aanbrengen tussen de wadi en het pand Beekstraat 
18 zodat vochtproblemen vanuit de wadi voorkomen worden. Er zijn hier meerdere 
technische oplossingen mogelijk. De gemeente zal een oplossing gaan kiezen die in de 
‘praktijk’ goed werkt. Met reclamanten zal de gekozen oplossing besproken worden om 
daarna in het contract van de uitvoerende partij vast te leggen. Overigens blijft er altijd een 
kans bestaan, dat in extreme situaties grondwater stijgt -niet als gevolg van water uit de 
wadi- waardoor vochtproblemen in kelders kunnen ontstaan. Om te voorkomen, dat 
boomwortels overlast veroorzaken voor het pand van reclamanten zal voor een technische 
oplossing zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een wortelscherm worden gekozen. 

b. De terreinafscheiding tussen het perceel in eigendom van reclamanten en het gemeentelijk 
perceel blijft gehandhaafd. 

c. De gemeente zal zorgdragen, dat zware machines niet binnen een afstand van 3 meter 
van de gevel van Beekstraat 18 rijden. 

d. Een afspraak met de civieltechnisch ambtenaar, die verantwoordelijk is voor de realisatie 
van het project is uiteraard mogelijk. 
 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt in de uitvoeringsfase tegemoet gekomen. 

 

3.2   

 
Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 25 juni 2018 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. De grift bevindt zich in de tuin van Beekstraat 30, terwijl daar een uitbouw staat van het in 
eigendom zijnde en aangekochte object Beekstraat 30. De aanname dat er door de 
uitbouw een grift gerealiseerd zal worden, wordt bestreden, want de situatie is mogelijk 
anders. 

 

Beoordeling 

a. De gronden, waarop de uitbouw, inclusief trap, van Beekstraat 30 gesitueerd zijn, zijn in 
het ontwerpbestemmingsplan bestemd als Groen met gebiedsaanduiding overige zone - 
vastgestelde archeologische waarden en overige zone - beken en sprengen. Op 4 
september 2018 is met reclamant afgesproken, dat onderzocht wordt of de uitbouw, 
inclusief trap, van Beekstraat 30 op gemeentegrond gelegaliseerd kan worden zoals 
wettelijk vereist op grond van privaat- en publiekrecht. Aangezien deze legalisatievraag 
niet binnen korte termijn beantwoord kan worden, worden deze gronden buiten het 
plangebied gelaten overeenkomstig onderstaande aanpassing van de uitsnede van de 
verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling. De gronden waarop de 
uitbouw, inclusief trap, gesitueerd zijn, zijn niet direct noodzakelijk zijn voor realisatie van 
de grift. 
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Conclusie 

Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen en de gronden waarop de uitbouw, inclusief trap, 
van Beekstraat 30 gesitueerd zijn worden buiten het plangebied van het bestemmingsplan 
gelaten.  
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