Zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Burg.

Jhr. Quarles van Uffordlaan.
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Inleiding
a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 24 juni 2021
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en is
ontvankelijk.
c. In paragraaf 2 wordt de zienswijze beoordeeld.
d. Het plan is ambtshalve gewijzigd. In paragraaf 3 van deze nota zijn de ambtshalve
wijzigingen beschreven.
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Zienswijzen
De volgende zienswijzen is ontvangen:
Bewoner Kanaalpad Apeldoorn

2.2

Bewoner Kanaalpad Apeldoorn
Datum zienswijze
De zienswijze is binnen de termijn ingediend op 23 juli 2021 en is derhalve ontvankelijk.
Inhoud van de zienswijze
a. Indiener heeft moeite met de beoogde aanleg van de parkeerplaats direct naast zijn
perceel. Hij is bang voor overlast vanwege de verkeersbewegingen langs zijn woningen
door de nieuwe parkeerplaats. Ook vreest hij hinder vanwege het zicht op de
parkeerplaatsen en vanwege inkijk vanuit het tegenover gelegen kantoorpand. Daarnaast
vreest hij inkijk vanuit de woning aan de Deventerstraat 90 als de nu aanwezige garage
plaats moet maken voor de parkeerplaats. Daarom zou hij deze grond graag willen kopen.
Als dat niet mogelijk is zou hij graag overleggen over de mogelijkheid voor het plaatsen
van groenblijvende bomen.
b. Indiener vreest waardevermindering van de woning doordat deze wordt ingesloten door
parkeerplaatsen.
c.

Indiener vraagt zich af waarom het bouwvlak voor zijn woning is betrokken bij het
bestemmingsplan.
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Beoordeling
a. De woning is zoals aangegeven direct naast de beoogde parkeerplaats gelegen:

Tussen de woning en de beoogde parkeerplaats, waar zich nu nog een dubbele garage
bevindt, ligt de inrit van indiener. De woning en de tuin van indieners bevinden zich dus
niet direct naast de beoogde parkeerplaats. Hinder en inkijk worden verder voorkomen
door de aanwezige muur op de perceelsgrens langs de inrit en de reeds aanwezige
bomen. Gebleken is dat de muur formeel niet in eigendom is van indiener maar van de
gemeente, evenals een smalle strook grond naast de muur. De bomen zijn in eigendom
van indiener echter zijn niet groenblijvend.
Zoals verzocht heeft met indiener naar aanleiding van de zienswijze verder overleg
plaatsgevonden. In dat overleg is besproken of en hoe de zorgen van indiener
weggenomen kunnen worden. De beoogde parkeerplaats is noodzakelijk om aan de
benodigde parkeerbehoefte te kunnen voldoen, en zodoende om parkeeroverlast en
verkeeroverlast van zoekende auto’s te voorkomen. Het overleg heeft zich daarom vooral
gericht op de eigendom en instandhouding van de muur (inclusief de smalle strook grond)
en op de aanplant van groenblijvende bomen. Met indiener is afgesproken dat de muur
(en smalle strook grond) voor een symbolisch bedrag aan hem zal worden overgedragen.
De gemeente heeft namelijk geen belang bij de eigendom van deze muur, terwijl dit voor
indiener juist wel een belangrijk punt is. Ook is afgesproken dat zal worden voorzien in
groenblijvende bomen. Op die manier wordt het ervaren van hinder vanwege de
mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, ook in de beleving van indiener voldoende
ingeperkt.
b. Mocht indiener nog van menig zijn dat de waarde van zijn woning wordt beperkt, dan kan
hij een eventueel verzoek om schadevergoeding indienen via een afzonderlijke procedure.
Dit blijft buiten de reikwijdte van de bestemmingsplanprocedure.
c.

Het bouwvlak van indiener is om technische redenen betrokken bij het bestemmingsplan.
In het vigerende bestemmingsplan liep de bouwstrook over in de bouwstrook van het
aangrenzende perceel. In het nieuwe bestemmingsplan wordt dit onderbroken door de
beoogde parkeerplaats en wordt dit netjes afgehecht aan de perceelsgrens. Dit is aan
indiener uitgelegd.

Conclusie
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het plan.
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3. Ambtshalve wijzigingen
Planregels
Reden aanpassing
In de planregels van het ontwerpbestemmingsplan is geregeld dat de afstand van een
woning(blok) tot de zijdelingse perceelsgrens 2,50 meter moet bedragen. Bij de nieuwe
woningen aan het Kanaalpad is de afstand tot de groenbestemming deels kleiner. Daarom
wordt een uitzondering opgenomen voor zover de gronden grenzen aan de bestemming
Groen.
Aanpassing
In artikel 6.2.2 wordt in het bebouwingsschema, onderdeel bijzondere regels, aan de zin
onder het eerste aandachtsstreepje toegevoegd de zinsnede met dien verstande dat dit niet
van toepassing is indien de gronden grenzen aan de bestemming 'Groen''.
Verbeelding
Reden aanpassing
De verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan komt bij de nieuwe woningen aan het
Kanaalpad niet helemaal overeen met de definitieve bouwtekeningen. De optionele uitbouw op
de verdieping is daarin niet ingepast en de bouwhoogte moet worden verhoogd van 6 meter
naar 6,50 meter.
Aanpassing
Het bouwvlak van de woningen aan het Kanaalpad is afgestemd op de optie van een uitbouw
en de maximum bouwhoogte is verhoogd naar 6,50 meter.
Toelichting
Reden aanpassing
De vereiste beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder is verleend.
Aanpassing
Volledigheidshalve wordt deze beschikking als bijlage aan de toelichting toegevoegd.
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