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Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 
Bestemmingsplan Zuidbroek, uitwerking 41 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 3 september 
2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is 1 zienswijze ingediend. De  is tijdig ontvangen en ontvankelijk. 
c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 worden de zienswijzen beoordeeld. 
 

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijze is ontvangen. 

 

3.1  *******, ******, Apeldoorn 
 

Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 12 oktober 2020. 

 

Inhoud van de zienswijze 

Voor het parkeren van bewoners en hun gasten is naar mijn mening veel te weinig ruimte 
ingepland. Vooral ter hoogte van de Vliegenzwam is een deel van de nu al bewoonde ruimte 
aangegeven en het looppad voor de huidige huizen als parkeerruimte aangegeven. Dit gaat 
tot heel veel overlast en onveilige situaties leiden. Ook zal het huidige wegdek op de 
Vliegenzwam kapot worden gereden door bouwverkeer. 
 

Beoordeling 

De 41 uitwerking van het bestemmingsplan heeft in hoofdzaak betrekking op fase 3 van de 
realisatie van ”36 woningen aan de “De Boog” (Rumbastraat) tegenover Het Park Zuidbroek. 
Aangezien de reeds gerealiseerde weg/openbare ruimte achter het plangebied nog niet was 
uitgewerkt op basis van het bestemmingsplan Zuidbroek, is dit deel meegenomen in deze 
uitwerking. M.a.w. niet meer dan een puur technische aanpassing op de digitale plankaart in 
aansluiting op openbare ruimte zoals die al was geregeld in de recente 36 uitwerking van het 
bestemmingsplan Zuidbroek en in aansluiting van de eerder vastgestelde 12e en 31e uitwerking 
van Zuidbroek voor wat betreft de realisatie van woningen. De openbare ruimte (weg en 
parkeersplaatsen etc.) is al gerealiseerd. Bij uitvoering hiervan is voldaan aan het door de 
gemeenteraad vastgestelde parkeerbeleid. De praktische wijze van uitvoering van het 
bouwplan, waaronder het bouwverkeer is geen onderwerp waar het uitwerkingsplan 
(ruimtelijke ordening/ planologie) over gaat. M.a.w. een uitwerkingsplan van het 
bestemmingsplan gaat over ruimtelijke ordening, maar niet over de praktische uitvoerende 
bouwwerkzaamheden. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  


