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Nota ambtshalve wijzigingen 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 
bestemmingsplan Europaweg naast 79 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 22 mei 2020 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.  
c. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 2 van deze nota wordt deze ambtshalve 

wijziging beschreven. 

2  Ambtshalve wijziging 

De volgende ambtshalve wijziging is in het plan aangebracht:  

Aan de regels is aan de bouwregels van de bestemming “Kantoor”  aan de 
bebouwingsbepaling ‘bouwwerken, geen gebouwen zijnde’ (art. 4.2)  de volgende regel over 
carports toegevoegd:  

 

Bebouwing Maximum 
oppervlakte 

Maximum 
goothoogte  

Bijzondere regels 

Bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde 

  Carports zijn alleen toegestaan in het 
achtererfgebied mits: 

- Deze zijn voorzien van 
zonnecollectoren; 

- De afstand tot de achterperceelgrens 
ten minste 10 meter bedraagt; 

- De bouwhoogte maximaal 3,50 
meter bedraagt. 

 

De solarcarports zijn noodzakelijk, omdat het gebouw moet voldoen aan de duurzaamheidseisen die 
het Bouwbesluit oplegt. Op het pand zelf blijkt niet voldoende ruimte voor het plaatsen van voldoende 
zonnepanelen. De politie wilde t.z.t. toch carports realiseren voor de dienstvoertuigen. Na vaststelling 
van het bestemmingsplan zou het mogelijk zijn om met toepassing van artikel 4, leden 1 en 9 van 
bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (de zg. kruimellijst) af te wijken van het nieuwe 
bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen voor de gewenste carports.  
Deze vergunning zou direct nadat het bestemmingsplan rechtskracht verkrijgt, worden aangevraagd.  
Het is zuiverder dit dan ook direct op te nemen in het bestemmingsplan, zodat het gehele bouwplan 
van hoofdgebouw en carports passend is in het vastgestelde bestemmingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Europaweg naast 79,  2 
  

 

 
Situatieschets perceel met in de contour de locatie van de solarcarports. 
De oppervlakte bedraagt circa 50 x 10 meter. 

 


