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Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het bestemmingsplan 
Kuiltjesweg 1 Beekbergen 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 25 juni 2020 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn twee 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. 
e. Paragraaf 4 gaat in op de ambtshalve wijzigingen.  

 

2  Communicatie 

Op 29 mei 2019 heeft initiatiefnemer een informatiebijeenkomst over de planvorming 
georganiseerd. De aanwezigen zijn hier bijgepraat oer de plannen en hebben aan 
initiatiefnemer enkele suggesties gedaan om overlast in de bouwfase te beperken. 
Initiatiefnemer zal hier rekening mee houden. In het kader van de ter inzage legging van het 
ontwerp bestemmingsplan is de buurt door middel van een brief op de hoogte gebracht van het 
feit dat het plan als ontwerp ter inzag lag.  

 

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

 

3.1  (…..) 
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 29 juli 2020 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. In paragraaf 5.1.7 van de toelichting van het bestemmingsplan staat het voorzorgsprincipe 
en de elektromagnetische velden omschreven. Hierin stat opgenomen dat voor de 
bovengrondse hoogspanningsleiding die door het plangebied loopt een indicatieve zone 
van 2 x 38,5 meter geldt. Op de netkaart van de RIVM staat echter een indicatieve zone 
van 2 x 45 meter. Verzocht wordt om dit aan te passen en indien noodzakelijk deze zone 
opnieuw laten berekenen. 

b. Uit de toelichting van het bestemmingsplan blijkt dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden 
en beplanting wordt gerealiseerd binnen de belemmerende strook van de 
hoogspanningsleiding zoals deze op de verbeelding is weergegeven. Dit is niet zonder 
meer mogelijk. Er mag geen aantasting plaatsvinden van het doelmatig en veilig 
functioneren van de hoogspanningsleiding. Wij willen graag in overleg om de plannen te 
bespreken en verzoeken om de initiatiefnemer contact op te laten nemen.  

c. In de regels zijn de belangen van de leidingbeheerder niet voldoende geborgd. Verzocht 
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wordt om een regeling, overeenkomstig het voorstel, in het bestemmingsplan op te nemen.  
 

Beoordeling 

a. Per abuis is in de toelichting de verkeerde indicatieve zone opgenomen. Zoals reclamant 
ook stelt dient deze zone 2 x 45 meter te bedragen. Dit dient dan ook in de toelichting 
aangepast te worden. Het uitvoeren van een nieuwe berekening wordt niet noodzakelijk 
geacht aangezien de nieuw op te richten bebouwing exact op de grens van de indicatieve 
zone van 45 meter wordt gesitueerd.  

b. Initiatiefnemer is zich terdege bewust van de hoogspanningsleiding binnen het plangebied 
met de daarbij behorende belemmeringen en zal dan ook uitdrukkelijk voorafgaand aan de 
realisatie binnen de belemmeringsstrook contact opnemen met reclamant.  

c. Het ontwerp bestemmingsplan kent een regeling voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. In het artikel ontbreekt echter een specifieke 
regeling voor de bestemming ‘Leiding – Hoogspanningsverbinding’. In deze is het een 
juiste constatering dat de belangen van de leidingbeheerder niet voldoende in het 
bestemmingsplan geborgd zijn. Dit dient aangepast te worden.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: 

- Aan artikel 4.1 wordt de volgende prioriteringsbepaling toegevoegd: 

In geval van strijdigheid van de bepalingen gaan de regels van dit artikel voor de 
bepalingen die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing 
zijn. 

- Aan artikel 16, Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden van het bestemmingsplan, wordt een regeling specifiek 
toegevoegd voor de bestemming ‘Leiding – Hoogspanningsleiding’. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij de bepalingen zoals die door reclamant voor deze activiteiten 
wordt voorgesteld. In afwijking van de voorgestelde regeling wordt echter het aanleggen 
van zonneparken niet in de bepaling opgenomen omdat dit het realiseren van een 
bouwwerk betreft en dus niet onder de werkingssfeer van artikel 16 valt. Dit zelfde geldt 
voor het aanbrengen van constructies en dergelijke. Ook hier gat het om bouwwerken. 
Daarnaast wordt de opslag van goederen niet in het artikel opgenomen omdat dit gebruik 
al op basis van de algemene gebruiksregels in het bestemmingsplan als strijdig gebruik 
wordt beschouwd.  

- De toelichting van het bestemmingsplan wordt dusdanig aangepast dat er blijkt dat er voor 
de betreffende hoogspanningsleiding een indicatieve zone van 2 x 45 meter geldt en dat 
de nieuw op te richten bebouwing niet binnen deze zone wordt gerealiseerd.  

 

3.2  (…..)  
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 6 juli 2020 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Het ontwerp bestemmingsplan Kuiltjesweg 1 Beekbergen is getoetst en er worden geen 
aanpassingen noodzakelijk geacht. 

 
Beoordeling 

a. De zienswijze wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 

Conclusie 

Gelet op de inhoud van de zienswijze wordt deze verder buiten beschouwing gelaten. 
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4  Ambtshalve wijzigingen 

In het plan zijn geen ambtshalve wijzigingen aangebracht.  

  


