
Bijlagen



Bijlage 1:  Bijzondere bomen in het  
plangebied 

 
 
 

Straat     Groep 
Omschrijving Huis- 

nummer 
MsLink Wetenschappelijk Nederlandse  

      
      
      
Bestemmingsplan Wel-
gelegen Sluisoord De 
Mheen 

     

      
Deventerstraat 118 222202 Aesculus hippo-

castanum 
Paardekas-
tanje 

Bijzondere bomen -  
particulier 

Deventerstraat 55 222216 Fagus sylv. 'Purpu-
rea' 

Rode Beuk Bijzondere bomen -  
particulier 

Molenstraat 118 222218 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
particulier 

Molenstraat 120 222225 Acer saccharum Esdoorn Bijzondere bomen -  
particulier 

Zevenhuizenseweg 52 222464 Aesculus hippo-
castanum 

Paardekas-
tanje 

Bijzondere bomen -  
particulier 

Aalbessenlaan 12 222472 Fagus sylvatica Beuk Bijzondere bomen -  
particulier 

Zutphensestraat 52 223477 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
particulier 

Deventerstraat 146 234246 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
particulier 

Minervalaan 17 222237   Bijzondere bomen -  
particulier 

Hoornbloem 9 223180 Aesculus hippo-
castanum 

Paardekas-
tanje 

Bijzondere bomen -  
particulier 

Molenstraat 120 222227 Acer saccharum Esdoorn Bijzondere bomen -  
particulier 

Molenstraat 120 222222 Acer saccharum Esdoorn Bijzondere bomen -  
particulier 

Zutphensestraat 52 223479 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
particulier 

Dovenetel 17 223182 Aesculus hippocas-
tanum 

Paardekas-
tanje 

Bijzondere bomen -  
particulier 

Groenoordlaan 18 222466 Acer saccharum Esdoorn Bijzondere bomen -  
particulier 

Minervalaan 17 222239   Bijzondere bomen -  
particulier 

  



Minervalaan 21 222235 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
particulier 

Bloemheuvellaan  222232 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
particulier 

Plantsoen Welgelegen  64517 Fagus sylvatica Beuk Bijzondere bomen -  
gemeente 

Plantsoen Welgelegen  64519 Fagus sylvatica Beuk Bijzondere bomen -  
gemeente 

Plantsoen Welgelegen  64521 Fagus sylvatica Beuk Bijzondere bomen -  
gemeente 

Plantsoen Welgelegen  64523 Fagus sylvatica Beuk Bijzondere bomen -  
gemeente 

Plantsoen Welgelegen  64525 Fagus sylvatica Beuk Bijzondere bomen -  
gemeente 

Kanaal Noord  82009 Quercus rubra Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Cereslaan  82807 Carpinus betulus Beuk Bijzondere bomen -  
gemeente 

Molenstraat 122 83449 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Bloemheuvellaan  83453   Bijzondere bomen -  
gemeente 

Mheenlaan  311687 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Zutphensestraat  108155 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Aalbessenlaan 6 222470 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Deventerstraat 65 247441 Pterocarya fraxini-
folia 

Vleugelnoot Bijzondere bomen -  
gemeente 

Plantsoen Welgelegen  208508 Robinia pseu-
doacacia 

Accacia Bijzondere bomen -  
gemeente 

Wapenrustlaan  82365   Bijzondere bomen -  
gemeente 

Cereslaan  82809 Carpinus betulus Beuk Bijzondere bomen -  
gemeente 

Deventerstraat 61 247443 Aesculus hippo-
castanum 

Paardekas-
tanje 

Bijzondere bomen -  
gemeente 

Deventerstraat 65 247439 Platanus acerifolia Plataan Bijzondere bomen -  
gemeente 

Duizendschoon  87493 Salix alba Wilg Bijzondere bomen -  
gemeente 

Zutphensestraat  108159 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

  



Zutphensestraat  108161 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Zutphensestraat  108171 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Zutphensestraat  108183 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Zutphensestraat  108187 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Zutphensestraat  108195 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Zutphensestraat  175084 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 

Zutphensestraat  176296 Quercus robur Zomer eik Bijzondere bomen -  
gemeente 
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Bijlage 3  Nota inspraak en overleg 
 

Nota behorende bij bestemmingsplan Bestemmingsplan Stadsdeel Noord Oost, 

inspraaknota. 

 

I  Inspraak 

Overeenkomstig het in de gemeentelijke inspraakverordening bepaalde heeft het 

voorontwerp van bestemmingsplan Stadsdeel Noord Oost met ingang van 19 november 

2007 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een 

inspraakreactie in te dienen. Er zijn 36 reacties ontvangen. Reactie nr. 38, 39 en 40 

omvat een groot aantal brieven betreffende kamerverhuur. De reacties zijn hieronder 

samengevat en van antwoord voorzien.  

 

1  Brief van […] 

Inhoud van de brief  

Inspreker heeft in 2001 een stukje groen van de gemeente gekocht. Volgens de 

overeenkomst mocht hier onder voorwaarden gebouwd worden. De bestemming 

Verkeersdoeleinden-Verblijfsgebied maakt dit echter niet mogelijk. Verzocht wordt dit te 

corrigeren. 

 

Beantwoording 

Inspreker heeft de grond gekocht op basis van een overeenkomst waarin wordt vermeld 

dat indien er in de toekomst op deze grond gebouwd mag worden, hiervoor nog een 

nabetaling gedaan moet worden. Dat is gebruikelijk bij de verkoop van snippergroen. De 

geldende bestemming Groenvoorzieningen maakt geen bebouwing mogelijk. Dat geldt 

ook voor de bestemming Verblijfsgebied in het voorontwerp. Het is stedenbouwkundig 

verantwoord een deel van de strook de bestemming Woondoeleinden-erf te geven. Langs 

het perceel bevindt zich echter een voetpad. Het is gewenst eventuele bebouwing niet te 

dicht op dit pad te projecteren om voldoende openheid te behouden. De bewuste strook 

heeft een breedte van ca. 5 meter. Hiervan behoudt een deel van 2 meter breed langs 

het voetpad, de bestemming Verblijfsgebied, hier mag dus niet worden gebouwd. Het 

overig deel krijgt de bestemming Woondoeleinden-erf.  

 

2  Brief van   […] 

Inhoud van de brief 

Inspreker ziet graag weer een supermarkt op de Boterbloem. Er wonen daar veel 

bejaarden die ook slecht ter been zijn.  

 

Beantwoording 

De wens is goed voorstelbaar. De gemeente heeft hier echter geen invloed op. Dergelijke 

veranderingen hebben te maken met de schaalvergroting in de supermarktwereld die leidt 

tot de vestiging van grotere winkels en vaak op plekken die centraler zijn gelegen. 

  

3  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Op de kaart Welstandthema's is op de hoek Zutphensestraat/spoorlijn stedelijke 

bebouwing voor gemengde doeleinden aangegeven. Dit zou betekenen dat op de 

spoorlijn gebouwd mag worden. 

 

Beantwoording 

De bebouwing die hier mogelijk is/wordt betreft bebouwing die nodig is ten behoeve van 

de ondertunneling van het spoor. De spoorlijn blijft uiteraard in tact.    
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4  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

a) het parkeerterrein bij de Mheenhal heeft de bestemming Verkeersdoeleinden. Het 

parkeerterrein achter deze hal bij het kruispunt (kerk) heeft de bestemming 

Maatschappelijke doeleinden. Waarom dit verschil? 

b) De dienstwoning bij het kruispunt is buiten het bebouwingsvlak gebleven. 

 

Beantwoording 

ad a) Het parkeerterrein bij de Mheenhal heeft een openbaar karakter, het parkeerterrein 

bij de kerk heeft dat veel minder. Het is een gradueel verschil maar voldoende voor het 

maken van dit onderscheid.  

Ad b) Inderdaad, dit wordt hersteld, de woning wordt alsnog opgenomen. 

  

5  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Het gebied tussen de Mheenhal en de kerk Het Kruispunt is (net als de gebouwen) 

aangemerkt als Maatschappelijke Doeleinden. Dat betekent dat hier ook bebouwing 

mogelijk wordt/is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Bij grote evenementen is er nu al een 

parkeerprobleem. Verzocht wordt de situatie in te kleuren als parkeerplaats. 

 

Beantwoording 

Op het bewuste gebied zijn geen bebouwingsgrenzen aangegeven, er mag dus niet op 

worden gebouwd. Deze grond mag alleen worden gebruikt als tuin/erf en voor 

parkeervoorzieningen. Daarnaast mag het ook gebruikt worden voor evenementen e.d. 

die samenhangen met Maatschappelijke Doeleinden. Zie overigens ook reactie nummer 4. 

  

6  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

a) Ten zuiden van perceel Molenstraat 132 is langs de Auroralaan de bestemming Wonen 

aangegeven. In het geldende plan is dit bestemd tot Wonen met bedrijf.  

b) De bebouwingsgrens van de bedoelde bestemming Wonen ligt gedeeltelijk op grond 

van Molenstraat 130. Hiermee worden de bouwmogelijkheden van inspreker beperkt. 

 

Ad a) De opmerking is juist. Op zich is het huidig bedrijfsmatig gebruik heel beperkt 

(stalling en show van enkele prefab-gebouwtjes). Middels een aanduiding zal het 

bedrijfsmatig gebruik worden geregeld. Voorts maakt de bestemming de realisatie van 

een woning mogelijk.  

Ad b) Ook deze opmerking is juist. Dit is gedaan om een continue diepte van de 

bouwstrook aan te kunnen houden van 15 m. Het beperkt niet de bouwmogelijkheden 

van inspreker. Inspreker kan deze strook grond gebruiken als tuin/erf en eventueel 

betrekken bij de bouw van een bijgebouw. Qua kaartbeeld komt het wel vreemd over. De 

eigenaar van het perceel aan de Auroralaan kan niet beschikken over het deel van de 

bouwstrook van inspreker. Daarom wordt de bouwstrook aangepast aan de kadastrale 

grens tussen de percelen. 

  

7  Brief van […] 

Inhoud van de brief 

Op de plankaart staan tussen de Vulcanusstraat en het fietspad langs de spoorlijn twee 

verbindingen aangegeven, er is er maar één aanwezig. Inspreker behoeft geen reactie. 

 

Beantwoording 

De opmerking is juist. De kaart wordt aangepast aan de werkelijke situatie. 
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8  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

De plankaart vermeldt geen hoogte van de woning. De bestaande goot- en nokhoogte 

zijn hoger dan 6 en 10 meter. Verzocht wordt dit te wijzigen/te controleren. 

 

Beantwoording 

Voor alle situaties waarin geen hoogtes op de plankaart zijn vermeld, geldt de bepaling in 

de voorschriften van de bestemming Wonen inhoudende een maximale goothoogte van 6 

meter en een maximale nokhoogte van 10 meter. Voor nagenoeg alle woningen in twee 

lagen met kap kan met deze hoogtes worden volstaan. Mocht er in een bestaande 

situatie toch sprake zijn van grotere hoogtes dan geldt een bepaling in de algemene 

bouwvoorschriften inhoudende dat die grotere hoogtes (groter dan 6 en 10 meter) toch 

in overeenstemming zijn met het plan. Daarmee zijn die grotere hoogtes toegestaan en 

mogen in situaties van sloop en nieuwbouw die grotere hoogtes worden aangehouden. 

  

9  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

 

a) Bongerdpad 4, 6 en 12 hebben het welstandsniveau "zwaar" gekregen. Deze 3 kavels 

hebben geen oriëntatie naar de invalsweg Deventerstraat. Er is dus geen reden het 

niveau "zwaar" toe te kennen. Het thema voor het gebied tussen Bloemheuvellaan en 

Groenoordlaan zou beter" traditionele architectuur in blokverkaveling" kunnen worden.  

b) de toekenning van hoge niveaus tussen Welgelegenweg en Molenstraat is vreemd. De 

karakteristieke Floralaan (aangeduid met "soepel") zou met een hoger niveau behouden 

kunnen worden. Daarnaast zijn gedeeltes waar verpaupering zich voordoet (autohandel, 

kermisexploitatie). 

c) Groenvoorzieningen in de bestemmingsplannen zouden openbaar moeten zijn. Dat is 

niet het geval tussen de Dynamohal en de Julianakerk. Dit zou heel wenselijk groen zijn 

voor de Hertog van Gelreschool en de kleine kinderen in de wijk (waarvoor het 

Mheenpark te ver is).  

Dat geldt ook voor de groenstrook naast het voetpad tussen Groenoordlaan en 

Morellenlaan. 

 

Beantwoording 

Ad a en b) deze reacties worden behandeld in de inspraaknota welstand.  

Ad c) De meeste gronden met de bestemming Groenvoorzieningen zijn gemeentelijk 

eigendom en openbaar toegankelijk. In een enkele situatie is dat niet het geval maar 

betreft het een deel van (een zeer diepe) begroeide, particuliere tuin die vanuit het 

oogpunt van bescherming geen tuinaanduiding maar de bestemming Groenvoorzieningen 

heeft gekregen. Het betreft voorts een ingesloten perceel dat zich niet zou lenen voor 

een openbare groenfunctie.  

Het groen tussen de Morellenlaan en Groenoordlaan is openbaar groen, het is niet 

ingericht als speelplek voor kleine kinderen. Dat is ook niet de bedoeling, de functie hier 

is vooral kijk- en natuurlijk groen.   

 

10  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Vóór de percelen 22A-24B wordt de huidige gemeentelijke groenstrook als 

"Verkeersgebied" aangegeven. Verzocht overeenkomstig de huidige situatie de 

bestemming Groenvoorzieningen op te nemen.  

 

Beantwoording 

Binnen de bestemming Verkeersdoeleinden wordt een aantal functies benoemd in de 

bestemmingsomschrijving zoals wegen, in- en uitritten, groenvoorzieningen en andere. 

Het groen behorend en deel uitmakend van wegen zoals gras- en groenbermen wordt 

hiermee bedoeld. De bestemming Groenvoorzieningen is bedoeld voor grotere 

aaneengesloten percelen met structureel groen, daarvan is hier geen sprake. 
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11  Brief van  […] 

Inhoud van de Brief 

Op de tekening staat achter nrs 56 en 58 een met een stippellijn omgeven vlak. Wat is 

de betekenis daarvan ? 

 

Beantwoording 

De stippellijn heeft geen betekenis. De lijn is afkomstig uit de basis-topografische 

gegevens die zijn ontleend aan luchtfoto's die op grote hoogte worden genomen. De 

interpretatie daarvan leidt soms tot dergelijke lijnen. Waarschijnlijk is het vlak aangezien 

als groenvoorzieningen. De lijn wordt verwijderd.    

 

12  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Voor de Trekweg is voorlopig een streng welstandsbeleid bepaald. Dit leidt tot discussie. 

Inspreker heeft een mening over het gedeelte Trekweg tussen 

Westerlaan/Bloemheuvellaan en Trekweg/Zuiderlaan. Het welstandsbeleid voor dit deel 

dient zo te worden bepaald dat het aanleggen van parkeerplaatsen op de eigen voortuin 

in situaties waarin er geen eigen inrit (mogelijk) is, onmogelijk wordt. Een dergelijke 

verstening zou het dorpse karakter aantasten. Op dit moment is er al een enorme 

parkeerdruk vanuit de binnenstad. Het is daarom verleidelijk in de eigen voortuin te 

parkeren. Wellicht kan een vergunningsysteem hierbij behulpzaam zijn. 

 

Beantwoording 

Het welstandsbeleid is vooral inzetbaar bij het bouwen en niet bij gebruik van grond 

anders dan voor bouwen. Inrichting van een voortuin al dan niet met groen en/of 

verharding valt voorzover er geen sprake is van een bouwvergunningplicht, buiten dit 

regime. 

Het stallen van één of meerdere eigen auto's op een voor- zij- of achtertuin is in het 

bestemmingsplan niet verboden, dus is het toegestaan. Pas wanneer er wordt 

geparkeerd tot een aantal dat duidelijk uitgaat boven de behoefte van een woning 

ontstaat strijdigheid met het bestemmingsplan. Het parkeren wordt niet geregeld middels 

welstand of anderszins. Wel is voor dergelijk gebruik een uitwegvergunning nodig op 

basis van de APV. Zo'n vergunningaanvraag wordt getoetst aan de aspecten: openbare 

orde en verkeersveiligheid. Wanneer die toets positief uitvalt, wordt de vergunning 

verleend.  

Los van het voorgaande wordt in overleg met wijkraden in delen van de wijken rond het 

centrum een vergunningparkeerzone overwogen. Wellicht komt dit in de nabije toekomst 

aan de orde. 

 

13  Brief van […] 

Inhoud van de brief 

a) ter plaatse van de Pinksterbloem-Boterbloem-IJsbloem is er een overkill aan percelen 

met de bestemming Maatschappelijke doeleinden. In dit nieuwe bestemmingsplan kan 

hierin meer evenwicht worden gebracht. Verzocht wordt de bestemming 

Maatschappelijke doeleinden van het nog onbebouwde deel van het perceel aan de 

IJsbloem te veranderen in Woondoeleinden ten behoeve van bejaarde woningen in 1 

bouwlaag. In de omgeving wordt het tekort aan bejaardenwoningen gevoeld. Er zijn voor 

dit perceel nog geen contracten volgens de jurist van de gemeente en er zijn geen 

vergunningaanvragen gedaan. Inspreker acht het lastig op dit perceel een 

maatschappelijke functie te realiseren. Met de bestemming wonen wordt daarentegen 

recht gedaan aan een evenwichtige invulling. 

b) Voor bedoeld perceel is in het geldende plan een maximale bouwhoogte opgenomen 

van 5 meter. Verzocht wordt dit te beperken tot een hoogte die aansluit bij die van het 

kinderdagverblijf. Bij de welstandsbehandeling van het kinderdagverblijf is uitdrukkelijk 

aangegeven dat voor deze plek maximaal 1 bouwlaag wenselijk is. 
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Beantwoording 

Ad a) Er is een blijvende behoefte aan gronden geschikt en bestemd voor 

maatschappelijke doeleinden. Functies die hier onder vallen passen heel goed in een 

woonomgeving. Vooralsnog wordt er daarom aan gehecht de geldende mogelijkheid te 

handhaven.  

Ad b) Het geldend plan maakt een hoogte van 5 meter mogelijk, in het voorontwerp is 

deze bepaald op 4 meter. Dit sluit goed aan bij de hoogte van het dagverblijf (3-4 m). 

Eventuele nieuwe mogelijkheden worden beoordeeld naar hun ontwerp in relatie tot de 

omgeving.  

 

14  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

In het geldende bestemmingsplan Welgelegen Midden heeft Deventerstraat 72 een 

woonbestemming met "kantoren toegestaan"  tot 70 % van de vloeroppervlakte. 

In het voorontwerp is de bestemming Wonen opgenomen en voorts een algemene 

vrijstellingsbevoegdheid voor bedrijvigheid aan huis tot maximaal 40 % met een 

maximum van 50 tot 100 m2. In de huidige situatie is de kantoorvloeroppervlakte al 

groter dan 100 m2 en is het maximale percentage van 70 % nog lang niet bereikt. 

 

Beantwoording 

De mogelijkheden in het voorontwerp zijn inderdaad te beperkt tot opzichte van de 

geldende regeling en huidig gebruik. Daarom wordt de aanduiding "kantoor" toegevoegd 

aan de bestemming woondoeleinden. Op basis daarvan mag het gehele pand voor 

wonen, kantoor of een combinatie daarvan gebruikt worden. 

  

15  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Inspreker dient namens Accres Apeldoorn BV en Kinderopvang OOK Apeldoorn, een 

concrete suggestie in om het bebouwingsvlak van Molenstraat 120 te vergroten. Hierbij 

wordt als afstand tot de aangrenzende percelen Molenstraat 118 en 130 - 10 meter 

aangehouden. Als afstand tot het zuidelijke perceel Minervalaan 17 wordt 7.5 meter 

aangehouden. 

 

Beantwoording 

In het geldende plan is de voorste bebouwingsgrens gelegd op de kenmerkende voor- en 

zijgevels, de laatste voorzover deze zijn georiënteerd schuin op de Molenstraat.  Om dit 

beeld in stand te houden worden deze bebouwingsgrenzen gehandhaafd. Het gebouw is 

zo royaal gesitueerd op het perceel dat een beperkte uitbreiding zoals wordt verzocht, 

hier goed mogelijk is. De bebouwingsgrenzen worden daarop aangepast.  

 

  

16  Brief van  […]Inhoud van de brief 

a) De erfgrens tussen de geplande nieuwbouw en Molenstraat 123 klopt niet. 

b) Op de plankaart staan niet alle aanwezige en met bouwvergunning gebouwde 

gebouwen. 

c) In de inspraak wordt verteld dat onbekend is wat er gebouwd zal worden. Uit een 

eerder uitgebrachte schets en uit onderhandelingen met de gemeente blijkt echter dat er 

terdege wordt nagedacht over de invulling. 

d) Inspreker stelt de gemeente aansprakelijk en schadeplichtig voor alle kosten die 

voortvloeien uit de bouwplannen en bestemmingsplanwijzigingen zoals kosten verband 

houdend met milieu, geluidshinder, bereikbaarheid en beperking in bouwmogelijkheden. 
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Beantwoording 

Ad a) Dit is juist. De grens wordt in overeenstemming gebracht met de kadastrale grens. 

Tevens wordt het noordelijke en de drie oostelijke percelen met de bestemming 

Bedrijfsdoeleinden aangegeven (zoals in het geldende bestemmingsplan).  

Ad b) Ook dit is juist. Het noordelijke bedrijfsgebouw ontbreekt op de ondergrond. Pas na 

opmetingen worden ondergronden geactualiseerd. Tot op heden is daar nog geen 

aanleiding voor geweest. Het ontbreken van het gebouw heeft overigens geen juridisch 

gevolg, het is immers gebouwd met bouwvergunning.  

Ad c) Er is/wordt zeker over nagedacht. Zolang er echter nog geen uitwerking ex artikel 

11 WRO in procedure is gebracht en bouwvergunningen zijn afgegeven, is de inrichting 

en bebouwing van het terrein onzeker. In een situatie bij voorbeeld waarin het perceel 

van inspreker bij de woningbouwontwikkeling betrokken kan worden zal het er anders uit 

kunnen zien vergeleken met de situatie waarin dat niet het geval is. Overigens het betreft 

hier de overname van geldende bouwmogelijkheden.  

Ad d) Indien het bedrijf van inspreker schade leidt door een uitwerkingsplan op de 

aangrenzende percelen kan een beroep worden gedaan op artikel 49 WRO. In die 

procedure kan het schade-aspect worden beoordeeld. Overigens voor Molenstraat 123 

wordt de geldende regeling overgenomen, er is in ieder geval geen sprake van beperking 

van bouwmogelijkheden (ook niet van verruiming). 

 

Overig: 

- de maximale hoogte in het voorontwerp van 5 meter wordt aangepast aan de 

werkelijke hoogte en die welke in het geldende bestemmingsplan worden vermeld, 

namelijk een maximale goot- van 5 en een nokhoogte van 7 meter.  

Op de plankaart is milieucategorie I vermeld, dit wordt veranderd in II, deze indeling 

stemt meer overeen met het bestaande bedrijf. 

  

17  Mondelinge reactie van  […] 

Inhoud van de reactie 

 

a) Waarom maakt de Deventerstraat (van De Tol naar Laan van Zevenhuizen) geen 

onderdeel uit van het plangebied? 

b) Waarom is de Deventerstraat niet genoemd in de informatiebrochure. 

c) Wat is de reden van de planbegrenzing (inkeping) hoek Deventerstraat  Laan van 

Zevenhuizen? 

d) Gevraagd wordt, onder verwijzing naar een perspublicatie, naar de stand van zaken 

uitbreiding van het winkelcentrum de Mheen. 

e) Onder verwijzing naar de publicatie van 7 december 2007 (sloopvergunning 3 flats bij 

het winkelcentrum De Mheen),  wordt gevraagd wat hiervoor terug komt. 

f) Gevraagd wordt naar de situatie over de kamerbewoning en de definitie van woningen. 

  

Beantwoording 

Ad a en b) De Deventerstraat maakt onderdeel uit van een ander bestemmingsplan 

namelijk Osseveld-Woudhuis. Dit bestemmingsplan heeft al als ontwerp ter inzage 

gelegen en zal begin volgend jaar worden vastgesteld.  

Ad c) Hier is de begrenzing van de geldende plannen aangehouden. 

Ad d) Er ligt een verzoek om het winkelcentrum uit te breiden, deze uitbreiding is in strijd 

met het geldende en het voorontwerpbestemmingsplan. Over het verzoek neemt het 

gemeentebestuur nog een beslissing. Als medewerking wordt verleend staat het nog niet 

vast op welke wijze dit zal worden geregeld, of in een apart bestemmingsplan of in het 

bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost. Mocht voor dit laatste worden gekozen dan zal 

hiervan in de gemeentelijke publicatie melding worden gemaakt.   

Ad e) De sloopvergunning betrof het vervangen van dakplaten.   
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Ad f) De woorden woondoeleinden en eengezinswoningen in de bestemmingsplannen zijn 

inspreker uitgelegd. Uiteengezet is dat de gemeente komt met een voorstel om 

overlastsituaties via de huisvestingsverordening tegen te gaan. Zie ook reactie nr. 36. 

 

  

18  Brief van  […] 

Inhoud van de Brief 

Inspreker verzoekt de bestemming Groenvoorzieningen van de groenstroken op zijn 

terrein Deventerstraat 101 te wijzigen in handel en bedrijven 1 zoals voor de rest van het 

perceel geldt. Sinds de jaren '50 is een groot deel van de groenbestemming al 

bedrijfsmatig in gebruik. 

Verzocht wordt om in afwachting van de definitieve wijziging een ontheffing te verlenen. 

 

Beantwoording 

De gronden ten noorden van het bestaande pand en in eigendom bij het bedrijf hebben 

voor het grootste deel een bedrijfsbestemming en voor een kleiner deel de bestemming 

Groenvoorzieningen. De bestemming Groenvoorzieningen ten noorden daarvan betreft 

gedeeltes van tuinen/erven die in eigendom zijn bij verschillende bewoners aan de 

Cereslaan en Bloemheuvellaan. 

Zowel op gronden met de bestemming Groenvoorzieningen bij het bedrijf als bij de 

woningen vindt gebruik plaats in strijd met de bestemming en hebben beide partijen 

verzoeken om handhaving van het bestemmingsplan ten aanzien van de percelen van de 

ander. 

Het is onduidelijk waarom in het geldende plan voor de bewuste percelen is gekozen voor 

de bestemming Groenvoorzieningen. Het betreft ingesloten percelen grond, niet openbaar 

toegankelijk en er is ook geen noodzaak, wil of mogelijkheid voor de overheid om het 

openbaar en toegankelijk te maken.  

Het plan wordt daarom als volgt aangepast: 

- de percelen die bij de woningen behoren krijgen de bestemming Woondoeleinden met 

als aanduiding erf. 

- het perceel in eigendom bij inspreker krijgt de bestemming Bedrijfsdoeleinden zonder 

bebouwingsmogelijkheden. Omdat het hier een strook grond betreft omgeven door 

woningen van derden is er wel behoefte aan een regeling die het bedrijfsmatig gebruik 

beperkt tot opslag, stalling van voertuigen en niet de deur open zet voor sloop/reparatie 

o.i.d in de open lucht door het huidig dan wel opvolgende bedrijven. Dit kan worden 

bereikt door op het bewuste perceelsgedeelte binnen de bestemming Bedrijfsdoeleinden, 

de aanduiding "parkeren" op te nemen. 

Een tijdelijke ontheffing is een te zwaar middel voor de beperkte strijdigheid met het 

geldende plan, welke strijdigheid door de nieuwe bestemming wordt opgeheven. Er 

wordt afgezien van een nadere procedure. 

 

  

19  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

De bewoners hebben 10 jaar geleden een strook grond gekocht, grenzend aan hun 

percelen. Die grond is vervolgens in gebruik genomen als tuin/erf. Deze grond heeft in 

het plan de bestemming Groenvoorzieningen. Verzocht wordt de bestemming te 

veranderen in Woondoeleinden, erf. 

 

Beantwoording  

De bestemming wordt (mede naar aanleiding van de reactie nummer 18) veranderd in 

Woondoeleinden, erf. 
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20  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

a) Achter de woningen Oosterlaan 55-57-59-63 bevindt zich een hal. In het geldende 

plan heeft de hal en onbebouwde grond de bestemming Bedrijfsdoeleinden - 

timmerfabriek.  

Inspreker heeft verwacht dat gezien de bouwkundige staat, de situatie en de zeer 

specifiek omschreven bestemming, er geen bedrijfsactiviteiten meer zouden plaatsvinden. 

Het gebouw is zeer verwaarloosd en de afgelopen 10 jaar heeft er enkel enige opslag 

plaatsgevonden.  

In het voorontwerp is de bestemming aanzienlijk uitgebreid, namelijk met de woning en 

erf nummer nr. 55.  

De nieuwe regeling biedt aanzienlijk meer ruimte voor bedrijfsactiviteiten. Dit leidt tot 

overlast in de directe omgeving, de hal staat tot op de erfgrens met nummer 63. 

In de buurt zijn andere objecten juist woonobjecten geworden. Het gaat ook niet om 

vastleggen van een bestaande situatie want er zijn al 10 jaar geen, activiteiten meer. 

b) Oosterlaan 63 is in het geldende plan bestemd tot woondoeleinden, winkels 

toegestaan. In het nieuwe plan is enkel woondoeleinden opgenomen. Indien er grote 

mogelijkheden blijven voor bedrijven dan is een woning daar dicht bij minder aantrekkelijk 

en dient de functie van winkel in ieder geval mogelijk te blijven. 

c) Gewezen wordt op de situatie Trekweg 51 en 53. ook hier lijkt het grondoppervlak 

met de bestemming Handel en Bedrijven in het oude plan uitgebreid en de bebouwing 

vergroot. 

  

Beantwoording 

Ad a) Inspreker wijst terecht op een ongewenste vergroting van de bestemming 

Bedrijfsdoeleinden ten opzichte van het geldende plan, hetgeen in deze woonomgeving 

niet gewenst is. Dit wordt hersteld. De bestemming wordt teruggebracht tot de omvang 

in het geldende plan.  

Ook al zijn activiteiten sluimerend, in een nieuw plan kan de functie op zich niet 

ongedaan gemaakt worden. Bestaande rechten dienen gerespecteerd te worden, zeker 

wanneer de bebouwing nog aanwezig is. Wanneer dat absoluut niet wenselijk is, dan 

dient er meer te gebeuren dan een bestemming ongedaan te maken (b.v. door aankoop 

o.i.d.). Dat laatste is niet aan de orde. 

In het voorontwerp is de milieucategorie beperkt tot categorie 1. Hierbinnen vallen 

bedrijven die in een woonomgeving goed inpasbaar zijn. Voorts is er een 

vrijstellingsmogelijkheid voor bedrijven in een naasthogere categorie mits uit 

milieuonderzoek blijkt dat die bedrijven naar aard en invloed gelijk te stellen zijn met 

bedrijven in categorie 1. 

Indien in de toekomst een initiatief zich aandient voor herontwikkeling als locatie voor 

enkele woningen dan wordt dat zoals ook op andere plekken gebeurt, positief benaderd. 

Ad b) Een winkelfunctie in nummer 63 is bij de huidige ontwikkelingen in de detailhandel 

naar concentratie en schaalvergroting niet erg waarschijnlijk en niet gewenst. Omdat hier 

reeds lang geen winkelfunctie meer aanwezig is, wordt deze niet meer opgenomen. 

Ad c) De situatie Trekweg 51/53 komt aan de orde in reactie nr. 25.  

 

21  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Op een deel van het perceel Molenstraat 150 a rust de bestemming "erf". Verzocht 

wordt dit deel de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" toe te kennen. Het betreft erf 

behorend bij het bedrijfspand.  
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Beantwoording 

Het bewuste perceelsgedeelte (het betreft de toegangsweg) heeft in het voorontwerp al 

de bestemming Bedrijfsdoeleinden (het valt binnen het bestemmingsvlak 

Bedrijfsdoeleinden dat aan de woning nr. 150 is toegekend). Naar aanleiding van deze 

reactie blijkt dat de woning en het perceel Molenstraat 150, geen relatie heeft met het 

bedrijf van De Woonmensen, noch met een ander bedrijf. Het betreft een woonperceel. 

Daarom wordt de bestemming van dat perceel veranderd in Woondoeleinden. De 

toegangsweg blijft opgenomen met de bestemming Bedrijfsdoeleinden. 

 

 

22  Mailverzoek van  […] 

Inhoud van de mail 

Tussen de woningen Meibloem 17 en 19 is een te breed voetpad aangegeven. De 

snippergroenstrook langs het pad is in het verleden door bewoners aangekocht.  

 

Beantwoording 

De reactie is juist, de bestemming Verblijfsgebied wordt verkleind. De stroken krijgen de 

bestemming Woondoeleinden - tuin. 

 

 

23  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Inspreker heeft aan de Trekweg 44 een woonhuis met aangebouwde bedrijfsruimte. Al 

40 jaar wordt dit gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. Op de WOZ-aanslag wordt het ook als 

bedrijfsruimte en woning onderscheiden, voorts vinden milieucontroles plaats omdat het 

als bedrijf geregistreerd staat. Inspreker verzoekt het pand te bestemmen waarvoor het 

bedoeld is zodat ook in de toekomst de handelsactiviteiten voortgezet kunnen worden.  

 

Beantwoording 

Het pand heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming Woondoeleinden met 

als aanduiding aan de zijde van de Trekweg: Winkels toegestaan. In 1985 is een 

bouwvergunning afgegeven voor de verandering van winkel naar woning. Het gebruik 

voor autohandel dateert uit begin negentiger jaren. Het gebruik vindt plaats in het 

achterste deel van het pand, in een garage en op het onbebouwde perceelsgedeelte aan 

de Groenoordlaan. In 1995 heeft inspreker een brief van de gemeente ontvangen waarin 

wordt geconstateerd dat er in strijd met het bestemmingsplan autohandel plaatsvindt, 

dat dit gebruik ondergeschikt van omvang is en dat zolang dat gebruik niet wordt 

geïntensiveerd, hier niet tegen opgetreden wordt. Bij brief van 22 februari 2008 is dat 

standpunt herbevestigd, is geconcludeerd dat er geen intensivering heeft plaatsgevonden 

en is meegedeeld dat het hier persoonsgebonden afspraken betreft.  

De Trekweg en omgeving is overwegend een woonbuurt. Autohandel (intensiever dan 

nu) of qua milieulast vergelijkbare bedrijven passen daar niet in. Daarom wordt er geen 

bedrijfsbestemming aan het perceel gegeven.  Het is insprekers bedoeling mogelijkheden 

voor bedrijfsmatig gebruik van het perceel en bebouwing te krijgen/behouden ook het 

oog op toekomstige verkoop van het perceel. Daarom stelt hij prijs op handhaving van de 

aanduiding "winkel toegestaan". De locatie leent zich weliswaar niet meer voor een 

winkel maar de begripsomschrijving van "winkel" maakt ook dienstverlening mogelijk. 

Daarom wordt bij handhaving van de bestemming Woondoeleinden de aanduiding 

"winkels toegestaan" weer opgenomen.  

 

24  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

a) Inspreker heeft een automobielrestauratiebedrijf, hij spreekt de verwachting uit dat hij 

dit bedrijf op dezelfde voet kan blijven uitoefenen in de nieuwe situatie. Is een 

Bedrijvenbestemming categorie 1 hier voldoende voor? 

b) Is het de bedoeling dat het hoge welstandsniveau voor de Molenstraat er toe moet 

leiden dat alle bedrijfsactiviteiten op den duur hier verdwijnt? 
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Beantwoording 

Het bedrijf heeft in het geldende bestemmingsplan Welgelegen Zuid, de bestemming 

Bestaand woongebied - Bedrijven I. 

Ad a) Het bedrijf kan in de huidige vorm en aard voortgezet kan worden omdat de 

invloed op de omgeving zeer beperkt is. Categorie 1 is niet voldoende voor 

autoreparatie/-restauratie. Deze activiteit valt in categorie 2. Toch blijft de aanduiding 1 

gehandhaafd op de plankaart. In de voorschriften wordt onder "specifieke bedrijven" 

melding gemaakt van " Molenstraat 136 A - Autobedrijf - aanduiding AM" . Op die 

manier is de activiteit positief bestemd maar wordt wel bereikt dat wanneer er een ander 

bedrijf dan een autobedrijf in wordt gevestigd, dat een bedrijf in categorie 1 dient te zijn.  

Ad b) Alle bestaande bedrijven zijn positief bestemd, er zijn geen bedrijven wegbestemd. 

Overigens is er geen enkele relatie tussen welstandniveau's en bedrijfsactiviteiten.  

 

25  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Inspreker verzoekt om de volgende aanpassingen: 

a) De woning Trekweg 55 en een op kaart aangegeven perceelsgedeelte te bestemmen 

tot woondoeleinden ten behoeve van de toekomstige bedrijfsopvolger van het 

rietdekkersbedrijf (ter vervanging van de geldende en nieuwe bestemming 

Bedrijfsdoeleinden). 

b) De achteruitgang van de bedrijfsloods aan te passen aan de eigendomssituatie. 

c) De carport naast het bedrijfsgebouw positief te bestemmen.  

 

Beantwoording 

Ad a) De voorgestelde bestemmingsuitruil is voor de woonomgeving een goede zaak. 

Wel dient inspreker zich te realiseren dat indien de woning uiteindelijk niet door een 

opvolger wordt bewoond, ter plekke geen bedrijfswoning meer aanwezig is en in de 

bestaande situatie ook niet meer te realiseren is. 

Ad b) Deze situatie wordt aangepast. 

Ad c) Gegeven de aanmerkelijke vervanging van de bestemming Bedrijfsdoeleinden door 

Woondoeleinden onder a, is het verantwoord de bebouwingsgrens van de loods op de 

oostelijke perceelsgrens te leggen. De overkapping valt dan binnen het bebouwingsvlak. 

 

26  Schetsplan van  […] 

Inhoud van het schetsplan 

Het schetsplan beoogt het geheel terugplaatsen/bouwen van een toren (ca. 18 meter 

hoog) op het pand Groenoordlaan 18.  

 

Beantwoording 

Het initiatief beoogt het toevoegen van een oorspronkelijk element aan het fraaie pand. 

Op de plankaart wordt middels een aanduiding "afwijkende hoogte 18 m", dit mogelijk 

gemaakt. 

 

 

27  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

a) Insprekers constateren dat er steeds weer nieuwe eisen aan de woonomgeving 

worden gesteld (hup's, ondergrondse containers etc.) en verwachten dat dit in de 

toekomst ook het geval zal zijn. Het voorliggend plan biedt daar geen ruimte voor. Als 

voorbeeld geldt het gebied rond de Jhr. Quarles van Uffordlaan met een groot aantal 

nieuwe woningen en waar geen hondenuitlaatplaats voorhanden is.  

b) Er zijn geen snelle fietsroutes opgenomen, primair wordt gekeken naar het 

autoverkeer. Insprekers pleiten voor bevordering van het gebruik van de fiets van de 

wijken naar het centrum, grote werkgevers, station etc. 
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Beantwoording 

Ad a)  Bij nieuwe projecten/woonomgevingen wordt veel moeite gestoken in het zo veel 

mogelijk ondergronds brengen van b.v. parkeren zodat bovengronds meer ruimte ontstaat 

voor bebouwing en openbare ruimte. De kanaaloevers zijn daar een goed voorbeeld van. 

Voor wat nog niet bekend kan niet op voorhand gereserveerd worden. Onvoorziene eisen 

zullen zich zeker voordoen en daar zal dan in de dan bestaande situatie naar creatieve 

oplossingen gezocht worden. Overigens er is in dit gebied wel een hup aanwezig nabij 

het kanaal tussen de 3e en 4e toren.  

Ad b) Het autoverkeer verdient nu eenmaal een goede afwikkeling. De gemeente steekt 

veel geld en energie in fietsvoorzieningen (zie bij voorbeeld de fietsbrug en fietspaden 

langs het kanaal. Een groot deel van het voorliggende bestemmingsplan betreft 

overwegend bestaand gebied en daar moet de beschikbare ruimte gedeeld worden. 

  

 

28  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

a) Het bebouwingsvlak van toren 4 dient te worden aangepast aan de gerealiseerde 

situatie, gelijk aan die van toren 1 t/m 3. 

b) De aanduiding parkeren op maaiveld stemt niet overeen met de feitelijke situatie. Ook 

tussen toren 3 en 4 is ondergronds parkeren aanwezig 

c) Tussen toren 4 en de kantoorvilla's is de bestemming Groenvoorzieningen opgenomen. 

Hier is echter een verkeersfunctie nodig ten behoeve van de in- en uitrit voor de 

parkeerkelder onder de villa's, voor bewoners/bezoekers van toren 4 en voor de 

tandartspraktijk. 

d) De aanduiding voor de begane grond mag niet ruimer zijn dan destijds in de 

verkoopbrochure is opgenomen. 

 

Beantwoording 

Ad a) Het bebouwingsvlak is zodanig aangegeven dat de toren er binnen valt. Het 

gelijkschakelen aan de andere 3 torens is niet mogelijk, het zou inhouden dat het vlak in 

noordelijke richting zou worden uitgebreid en het profiel van de weg zou overlappen. In 

plaats daarvan worden de vlakken van de eerste 3 torens aangepast aan toren 4. Dat 

geschiedt door het onbebouwde en ook in de toekomst niet te bebouwen vlakgedeelte 

aan de wegzijde te vervangen door de bestemming Groenvoorzieningen. 

Ad b en c) De plankaart stemt inderdaad niet overeen met de toekomstige 

terreininrichting, dit wordt aangepast, zij het anders dan inspreker als suggestie heeft 

ingediend. De parkeerkelder tussen de 3e en 4e toren wordt eveneens nog opgenomen. 

Ad d) Het geldend recht is maatgevend. De kaart bevat de aanduidingen GD2 (gemengde 

doeleinden 2) en M (maatschappelijke doeleinden). GD2 komt overeen met de geldende 

aanduiding. De aanduiding M kan vervallen omdat de functies die daarbinnen mogelijk 

zijn al in GD2 zitten. 

  

  

29  Brief van  […] 

Inhoud van de mail 

De bewoners van het blok Dovenetel 78 t/m 100 hebben interesse om de groenstrook 

(tot aan het fietspad) achter de woningen van de gemeente over te nemen. Gaarne 

ontvangt zij informatie over mogelijkheden en voorwaarden. 
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Beantwoording 

De strook gras maakt deel uit van het gehele wegprofiel dat alle openbare ruimte/functies 

omvat. Er is ooit bewust gekozen voor een vrije ruimte tussen fietspad en tuin/erf 

behorend bij de woningen om een overzichtelijk en daarmee veilig fietspad te houden. 

Het groen in de vorm van gras en vooral de open ruimte is structureel en dient dus 

behouden te worden. Na verkoop zouden beplanting en erfafscheidingen tot aan het 

fietspad kunnen komen. Het zou kunnen leiden tot een versnipperd beeld, meer dan 

thans het geval is. De stroken komen dus niet in aanmerking voor verkoop. 

 

 

30  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Verzocht wordt de woningen Ratelaar 27, 29 en 31 in te passen in het nieuwe 

bestemmingsplan als woningen ten behoeve van begeleid wonen. Het gaat om cliënten 

met een verstandelijke beperking en 24-uurs begeleiding. De woningen worden sinds 

1990/1994 verhuurd aan de Stichting De Passerel.  

 

Beantwoording 

De bestemming Woondoeleinden bevat de mogelijkheid voor begeleid wonen. Begeleid 

wonen is omschreven als "vormen van wonen waarbij de begeleiding door externen 

plaatsvindt, zodat zelfstandig wonen mogelijk wordt of blijft". Onder externen wordt 

verstaan mensen die extern zijn ten opzichte van de woning. Nu er sprake is van 24-uurs 

begeleiding houdt dat in dat de begeleiding ook door anderen dan externen plaatsvindt 

(slaapwachten e.d.).  

Medewerking (ofwel alsnog planologisch regelen van de bestaande situatie) kan dus niet 

middels begeleid wonen. Daarom wordt de bestemming "Bijzondere woondoeleinden 

opgenomen. Daarbinnen zijn zowel "reguliere" woningen mogelijk als zorgwoningen. 

Zorgwoningen zijn omschreven als woningen waarbij geestelijke en/of lichamelijke 

verzorging plaatsvindt. 

 

 

31  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Verzocht wordt de woning Ratelaar 21 in te passen in het nieuwe bestemmingsplan als 

woning ten behoeve van begeleid wonen. Het gaat om cliënten met een verstandelijke 

beperking en 24-uurs begeleiding. De begeleiding vindt plaats vanuit het steunpunt 

Ratelaar 29.  

 

Beantwoording  

De woonvorm die hier aan de orde is betreft het zgn. begeleid wonen, de begeleiding 

geschiedt geheel door externen (zie reactie nr. 30). Dit mag binnen de bestemming 

Woondoeleinden plaats vinden. Voor Ratelaar 21 is dus geen nadere aanduiding of 

bestemming nodig. 

 

 

32  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

De VVE De Mheen is in overleg met de gemeente over uitbreiding van het winkelcentrum 

en parkeercapaciteit. Het uitgevoerde distributieplanologisch onderzoek laat een 

uitbreiding toe. Verzocht wordt de uitbreiding op te nemen in het bestemmingsplan zodat 

in de toekomst een bestemmingswijziging overbodig is.  
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Beantwoording 

Het overleg over de uitbreiding is nog niet zo ver dat de ontwikkeling opgenomen kan 

worden in dit bestemmingsplan.  

 

  

33  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

a) Inspreker heeft bezwaar tegen het uitsluiten van het gebied Amefa. In juli 2006 zou er 

binnen 4 maanden een plan zijn. Dat is niet gebeurd, er is nu een blinde vlek hetgeen 

geen duidelijkheid biedt.  

b) Het wijzigen van de bestemming eengezinswoningen naar woondoeleinden en de 

daarmee samenhangende mogelijkheid voor splitsing van panden leidt tot toenemende 

parkeerdruk, verpaupering en waardedaling van belendende panden. 

 

Beantwoording 

Ad a) De locatie Amefa is een ontwikkelingslocatie en het voorliggende bestemmingsplan 

is vooral een beheersplan voor bestaande situaties. Daar waar nieuwe ontwikkelingen 

panklaar zijn kunnen die worden meegenomen, dat is bij Amefa nog niet het geval. Het is 

niet de bedoeling de voortgang van het plan te laten afhangen van die van de locatie 

Amefa.  

ad B) zie hiervoor reactie nr. 36. 

 

34  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

Molenstraat 108 is in het geldende bestemmingsplan bestemd als Bestaand Woongebied-

detailhandel. Het pand is in 2006 door inspreker gekocht om het binnen die 

mogelijkheden te gebruiken. In het voorontwerp is enkel de bestemming Woondoeleinden 

opgenomen. Verzocht wordt het pand te bestemmen conform het geldende plan. 

 

Beantwoording 

Gegeven de geldende mogelijkheden en de bedoeling van inspreker wordt binnen de 

bestemming Woondoeleinden de aanduiding Gemengde Doeleinden 1 opgenomen. 

Daarbinnen is naast het wonen gebruik toegestaan voor dienstverlening, detailhandel en 

lichte bedrijvigheid (milieucategorie 1). Overigens geldt dat alleen voor de begane 

grondlaag.  

 

35  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

De reactie betreft Deventerstraat 81. De woning op dit perceel is in gebruik als kantoor, 

het bijgebouw als fysiopraktijk. In het geldende plan is het bijgebouw bestemd voor 

Handel en Bedrijven I en de woning tot woondoeleinden met als aanduiding kantoor 

toegestaan. De hoogte is niet begrensd.  

In het voorontwerp is de bestemming Kantoren opgenomen, is de bebouwing strak met 

bebouwingsgrenzen omgeven en is ter plekke van de woning de aanduiding 

Maatschappelijke doeleinden toegestaan, opgenomen. 

Inspreker wenst maximale flexibiliteit door: 

- de bedrijfsbestemming te handhaven (voor het bijgebouw) 

- de maximale hoogte in het voorontwerp (7 meter) te verhogen omdat wegens de   

bouwkundige situatie de woning op termijn wordt vervangen.   

- uitbreidingsmogelijkheden voor het eventueel aan elkaar bouwen van bijgebouw en 

woning. 

 

Beantwoording 

Het uitgangspunt is het geldende bestemmingsplan. Dit plan bevat voor de woning en 

het onbebouwde perceelsgedeelte de bestemming Woondoeleinden en voor het 

bijgebouw de bestemming Handel en Bedrijven I. Ter plekke van de woning is tevens de 

aanduiding Kantoor toegestaan opgenomen.  
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De nieuwe regeling wordt als volgt: 

 het bijgebouw bevindt zich achter op het terrein en zeer dicht bij woningen. Het gebruik 

als praktijkruimte en kantoor e.d. heeft weinig negatieve uitstraling. Dat kan bij een 

bedrijfsbestemming wel het geval zijn. Daarom wordt voor dit gebouw de bestemming 

"Gemengde doeleinden 1" opgenomen. Op basis hiervan zijn de volgende functies 

mogelijk: kantoren, maatschappelijke doeleinden, toonzalen (met uitzondering van 

meubeltoonzalen).  

- de woning en het onbebouwd perceelsgedeelte krijgen/behouden de bestemming 

Woondoeleinden. Tevens wordt ter plekke van de woning de aanduiding "Kantoren 

toegestaan" weer opgenomen. 

- er wordt geen uitbreiding van het kantoor of de achterliggende praktijk mogelijk 

gemaakt op het onbebouwde perceelsgedeelte, het geldende plan biedt zo'n mogelijkheid 

ook niet. Wel biedt het geldende plan de mogelijkheid voor bijgebouwen bij de woning. 

Die mogelijkheid blijft in tact. Dat kan echter pas gebruikt worden in een situatie waarin 

de woning als woning wordt gebruikt en geen kantoor bevat dat groter is dan kantoor 

aan huis en voor het overige dus een woonfunctie. 

- de geldende goot- en nokhoogte bedraagt 7 resp. 9 meter. In de systematiek van het 

nieuwe plan is voor woningen in 2 lagen met kap 6 resp. 10 meter opgenomen. Dit 

wordt ook van toepassing voor nr. 81. 

 

  

36  Mail van […] 

Inhoud van de mail 

Namens dhr. J. Spijkerbosch (eigenaar/bewoner van Deventerstraat 87) wordt verzocht 

om de bestemming van nr. 87 aan te passen of uit te breiden naar Maatschappelijke 

doeleinden. Het is de bedoeling hier een tandartsenpraktijk te ontwikkelen met 3 

tandartsen en 7 personeelsleden. 

 

Beantwoording 

In het geldende bestemmingsplan heeft de woning en het onbebouwde perceelsgedeelte 

de bestemming Woondoeleinden. Het bedrijfspand achter de woning heeft de 

bestemming Handel en Bedrijven I. 

Als aanloopstraat naar het centrum bevat de Deventerstraat tal van 

functies/voorzieningen, een tandartspraktijk past daar goed tussen. Binnen de geldende 

bebouwingsgrenzen en bebouwingspercentage (die één op één worden overgenomen in 

het nieuwe plan) is er zeker bij nieuwbouw voldoende ruimte om de praktijk te realiseren. 

De geldende hoogte's (woning 8 en 10 meter en bedrijfsgebouw 3 en 6 meter) worden 

eveneens weer opgenomen.  

De woning en het onbebouwde perceelsgedeelte behouden/krijgen de bestemming 

Woondoeleinden. Ter plekke van de woning wordt de aanduiding "Maatschappelijke 

doeleinden toegestaan" opgenomen. Ter plekke van het bedrijfsgebouw wordt de 

bestemming Gemengde doeleinden 1 opgenomen. Op basis hiervan zijn de volgende 

functies mogelijk: kantoren, maatschappelijke doeleinden (waaronder praktijkruimte's zijn 

begrepen), toonzalen (met uitzondering van meubeltoonzalen).   

  

 

37  Brief van  […] 

Inhoud van de brief 

De familie is voornemens om het pand Kruizemuntstraat 343 aan te kopen. Naast het 

huis is een strook grond van 3 meter breed van de gemeente aangekocht. Het verzoek is 

het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat op deze strook de woning over de 

gehele lengte kan worden uitgebouwd en de carport kan worden verdubbeld inclusief 

dubbele garagedeur.  
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Beantwoording 

Om voldoende ruimtelijke kwaliteit te behouden is het belangrijk de open ruimte tussen 

de bouwstroken, ook open te houden en niet met bebouwing naar elkaar toe te laten 

groeien. Dat geldt zowel voor de woning als voor de carport/garage. Aan het verzoek kan 

dus niet worden meegewerkt.  

 

38  Brief van […] 

Inhoud van de brief 

Verzocht wordt de bestemming tuin van de grond tussen voordeur en erf te wijzigen in 

erf zodat de bouw van een carport mogelijk wordt. De grond wordt thans gebruikt als 

parkeerplaats.  

 

Beantwoording 

De bewuste strook grond grenst direct aan de openbare ruimte, aan het trottoir. 

Bebouwing met een carport tast het ruimtelijk beeld aan, daarom kan aan het verzoek 

niet worden meegewerkt. De tuin-bestemming blijft gehandhaafd. 

  

39  Aanvraag bouwvergunning van  […] 

Inhoud van de aanvraag 

Aangevraagd wordt een vergunning voor een bedrijfswoning en bedrijfsgebouw aan de 

Venkelstraat. Het geldende bestemmingsplan maakt beide mogelijk. Het voorontwerp 

maakt de bedrijfswoning niet mogelijk. 

 

Beantwoording 

Het voorontwerp wordt aangepast. Op de beoogde plek wordt de aanduiding 

"Bedrijfswoning" geplaatst.  

 

 

40  Brief van […] 

Inhoud van de brief 

De wijkraad reageert ten aanzien van de huisvestingsperikelen en splitsing van woningen. 

Zij vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente de enkele woorden eengezinshuizen niet 

meer wil opnemen in de plannen. De verordening zou onderdeel moeten zijn van het 

bestemmingsplan om grip te blijven houden op ongewenste situaties.  

De wijkraad heeft de volgende opmerkingen ten aanzien van het bestemmingsplan: 

a) Artikel 1.1 nr. 9 (antenne-installatie), gemist wordt het begrip Schotel-antenne (is een 

ontsierend onderdeel van een gebouw). 

b) Artikel 1.1 nr. 39 Peil. Het peil is de hoogte van de bovenkant van de afgewerkte 

vloer van een gebouw ten opzichte van een vast punt (N.A.P.) of b.v. bovenkant midden 

van de straat, alles naar het vaste ijkpunt.  

c) Artikel 1.1 nr. 51 Zonnecollector. Een zonnecollector is voor verwarmen van water 

door middel van zonnewarmte. Een foto-voltarische cel dient voor het opwekken van 

electriciteit. 

d) Gemist wordt het begrip verlichting of belichting, reclame en camera's. Benoeming of 

verwijzing naar andere verordeningen kan helpen ongewenste situaties te voorkomen. 

 

Beantwoording 

De bestemming en benaming "eengezinswoning" dateert uit de periode waarin bewoning 

bijna uitsluitend door gezinnen plaatsvond. Het gezin is echter al heel lang niet meer de 

enige woonvorm, er zijn tegenwoordig veel vormen van bewoning en huishoudens in 

verschillende samenstellingen. Het blijven hanteren van "eengezinswoningen" zou 

inhouden dat elke andere vorm dan een gezin, juridisch niet zou zijn toegestaan. Dat is zo 

in tegenstrijd met de maatschappelijke werkelijkheid en rechtsgevoel, dat dit niet 

houdbaar is.   
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Met het toekennen van de bestemming “wonen” is aansluiting gezocht bij de standaard 

voorschriften bestemmingsplannen 2008, welke verplicht worden voorschreven bij de 

inwerkingtreding van de nieuwe WRO per 1 juli 2008.  

 

Ad a) Onder het begrip antenne-installaties vallen ook schotelantennes. Voorzover 

geplaatst tegen gevels zijn het ondergeschikte bouwdelen, de hoogtebepaling is hier niet 

op van toepassing. 

Ad b) De stelling is op zich juist. In het bestemmingsplan wordt echter alleen de 

maximaal toegestane hoogte van bouwwerken ten opzichte van het peil vastgelegd. Er is 

geen noodzaak om daarbij de hoogte van de afgewerkte vloer te bepalen, dat mag lager 

of hoger zijn, het gaat om de buitenwerkse hoogte's. 

Ad c) Ook die omschrijving is juist maar dat geldt ook voor de omschrijving in het plan 

"een bouwwerk ten behoeve van de opvang van zonne-energie". 

Ad d) Deze onderwerpen kunnen maar beperkt geregeld worden in een bestemmingsplan 

en dan alleen in de vorm van maximaal toegestane hoogte's van bouwwerken b.v. 

lichtmasten. 

Reclame is wel onderwerp van aanvullende regeling in de vorm van reclame- en 

gevelwaardenbeleid maar in de binnenstad. Er is nog geen duidelijke behoefte om dat 

voor woongebieden te ontwikkelen.  

 

41  Brief van […] 

Inhoud van de brief 

Insprekers reageren tegen het voornemen van de gemeente om de geldende bestemming 

eengezinsbewoning aan te passen in wonen. Men vreest verpaupering. Vanwege dalende 

prijzen wordt het nog interessanter drive-inwoningen te kopen en voor kamerbewoning in 

te richten. Het woonklimaat zal verslechteren. Verzocht wordt het bezwaar serieus te 

nemen. 

 

Beantwoording 

Zie voor de beantwoording het gestelde bij brief nr.  36. 

Met het toekennen van de bestemming “woondoeleinden” is aansluiting gezocht bij de 

standaard voorschriften bestemmingsplannen 2008, welke verplicht worden 

voorschreven bij de inwerkingtreding van de nieuwe WRO per 1 juli 2008.  

 

42  Vier brieven van  […] 

Inhoud van de brieven 

De nieuwe bestemming "wonen" vervangt de huidige bestemming "eengezinswoning". 

Daarmee vervalt de mogelijkheid voor handhaving van de geldende bestemming.  De 

ambtenaren verwachten een uiteindelijk besluit dat neerkomt op het toestaan van een 

bepaald percentage kamerverhuur. 

Met Dovenetel 156 als testcase kondigen insprekers verzet aan tegen dit beleid. Er zijn 

nu al problemen.  

De bewoners maken geen bezwaar tegen de bestemming Woondoeleinden maar willen 

dat de problematiek in het plan wordt geregeld en niet alleen in een verordening. Wordt 

het probleem niet aangepakt dan worden de drive-inwoningen steeds minder 

aantrekkelijker voor "gewone" burgers, zal dit de prijs drukken en dat werkt het probleem 

alleen maar in de hand. 

 

a) De gemeente gaat voorbij aan de bouwconstructie van drive-in woningen, de blokken 

bestaan uit massief gegoten gewapend beton met ingestorte metalen trappen. 

Contactgeluiden en geluid van waterleidingen etc. zijn door het hele blok hoorbaar.  

b) Door splitsing ontstaan met name door het grote aantal mensen (tot 20 per woning) 

extreem gevaarlijke situaties. 
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c) In de huidige situatie is de ruimte voor groen, spelen, parkeren e.d. enorm beperkt. 

Het parkeren is slechts aan één kant van de straat mogelijk en zelfs bij bewoning door 

één gezin is het parkeerprobleem al groot. De inpandige garage is in de meeste situaties 

noodgedwongen in gebruik als opslag. Bij splitsing wordt deze bijna altijd omgebouwd 

tot woonruimte. 

d) Helaas lenen de panden zich goed voor meerkamerverhuur of splitsing omdat ze een 

groot volume hebben en een centrale open trappen. Daarnaast telt voor een verhuurder 

de woningkwaliteit niet. Het gaat hen om geldelijk gewin. 

 

Legalisatie en bestemmingsplan-aanpassing is de gemakkelijkste weg. De bewoners 

krijgen hierdoor geen rust meer, ook niet in hun eigen huis door de contactgeluiden. 

Nergens wordt vermeld dat bepaalde panden zich niet lenen voor kamerverhuur. Alles 

wordt op één hoop gegooid. Geen enkele woonsituatie is meer veilig in dit gebied. 

Huisjesmelkers krijgen iets aangereikt wat ze niet verdienen.  

Ook met de norm van 10 % wordt de aantrekkelijkheid van drive-inwoningen voor 

starters onderuit gehaald. Op een blok van 9 huizen wordt er 1 boven de marktprijs 

verkocht omdat het geld er toch uitkomt. De woningen er naast zijn niet in trek zodat 

van de 9 woningen er voor starters hooguit 6 overblijven.  

De gemeente dient zich expliciet over bestaande situaties (woningen, woonomgeving) uit 

te spreken. Het zonder meer legaliseren betekent "bewoners zoek het zelf maar verder 

uit".  

 

Verzocht wordt het plan aan te passen. De volgende suggesties worden gedaan: 

a) beperken tot vrijstaande panden 

b) 1 kamer toestaan in willekeurige woning met inwoning van de eigenaar 

c) woningcorporaties inschakelen 

d) leegstanden panden (kantoren) hiervoor gebruiken 

e) centraliseren van kamerbewoners bij voorkeur in uitgaansgebied 

f) denken aan omwonenden en oudere bewoners en bestaande klachten en protesten 

serieus nemen. 

 

Beantwoording 

De bestemming en benaming "eengezinswoning" dateert uit de periode waarin bewoning 

bijna uitsluitend door gezinnen plaatsvond. Het gezin is echter al heel lang niet meer de 

enige woonvorm, er zijn tegenwoordig veel vormen van bewoning en huishoudens in 

verschillende samenstellingen. Het blijven hanteren van "eengezinswoningen" zou 

inhouden dat elke andere vorm dan een gezin, juridisch niet zou zijn toegestaan. Dat is zo 

in tegenstrijd met de maatschappelijke werkelijkheid en rechtsgevoel, dat dit niet 

houdbaar is. Met het toekennen van de bestemming “wonen” is aansluiting gezocht bij 

de standaard voorschriften bestemmingsplannen 2008, welke verplicht worden 

voorschreven bij de inwerkingtreding van de nieuwe WRO per 1 juli 2008.  

 

Een adequaat en landelijk toegepast instrument voor het reguleren van 

kamerverhuurpanden is een verordening op basis van de Huisvestingswet. De 

verordening biedt rechtszekerheid aan alle burgers van Apeldoorn en treedt voor het 

gehele gebied op het zelfde moment in werking. De verordening is daarmee slagvaardiger 

en efficiënter ten opzichte van het bestemmingsplan. De verordening is thans in 

voorbereiding en is op 20 december 2007 als concept besproken tijdens de Politieke 

Markt. De verordening wordt naar aanleiding van de bespreking in december verder 

aangescherpt en in 2008 voor inspraak ter visie gelegd. De verordening op basis van de 

huisvestingswet ziet toe op bescherming van de leefbaarheid door middel van regeling 

van de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Daartoe worden aan de regeling 

toetsingscriteria verbonden teneinde concentratie van kamerverhuurpanden te 

voorkomen. 
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Ad a) De nadelen van deze bouwwijzen zijn er inderdaad. Getracht wordt dit aspect in de 

criteria voor vergunningverlening te verweven. Het is echter de vraag in hoeverre criteria 

teneinde geluidsoverlast te beperken op grond van de Huisvestingswet aan de 

verordening kunnen worden toegevoegd. De mogelijkheden hiertoe worden thans 

onderzocht. 

Ad b) De bouwverordening bevat in artikel 7.1.1. een verbod op bewoning van een 

woning met meer dan 1 persoon per 12 m2 gebruiksruimte. Een drive-inwoning van 45 

m2 grondoppervlakte en 3 lagen zou dan maximaal 11 personen mogen bevatten. Tegen 

een groter aantal kan dus worden opgetreden. 

 

Ad c) Het parkeren is onderwerp van regeling in de Parkeernota. Voor die situaties 

waarin een bouwvergunning nodig is, wordt getoetst aan de parkeereis. Indien daar niet 

aan kan worden voldaan en er geen vrijstelling mogelijk is, wordt de bouwvergunning 

geweigerd. Dit geldt niet indien de nieuwe woonsituatie kan worden gerealiseerd zonder 

bouwvergunningplichtige werkzaamheden. 

 

 Ad d) Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zoals hiervoor vermeldt is er geen alternatief voor het toekennen van de bestemming 

'Woondoeleinden'. Uiteindelijk is kamerverhuur ook een woonvorm. Een ieder kent 

hiervan wel goede en slechte voorbeelden. Insprekers wordt toegegeven dat niet alle 

buurten en situaties zich lenen voor kamerverhuurpanden. De verordening en de criteria 

zijn er daarom op gericht concentratie van kamerverhuurpanden te voorkomen. Dat 

initiatiefnemers mogelijk meer geld aan een pand verdienen dan vanuit "reguliere 

bewoning", is een aspect dat bij de ruimtelijke afwegingen voor de omgeving geen rol 

kan spelen. Niet vergeten moet worden dat er behoefte is aan kamers en dat dat deel 

van de woningmarkt ook bediend moet worden. 

 

Ten aanzien van de suggesties: 

Ad a) de beperking tot vrijstaande panden is niet doelmatig. Kamerverhuur doet zich 

verspreid in de stad voor, soms in vrijstaande maar ook in aanééngebouwde panden.  

Het is belangrijk dat voldaan wordt aan de voorwaarden voor vergunningverlening. Nodig 

is een goede beoordeling in elke concrete situatie. 

Ad b) In de concept-verordening wordt als kamerverhuur omschreven: "...onzelfstandige 

woonruimte aan twee of meer personen..". Bij verhuur van één kamer aan één persoon is 

dus geen sprake van een kamerverhuurbedrijf waardoor vergunningplicht ontstaat.  

Ad c) Waar mogelijk wordt dat ook door de gemeente gestimuleerd. 

Ad d) In de praktijk is dat minder eenvoudig dan het lijkt. Wel is het zaak daar alert op te 

blijven. 

Ad e) Met de in voorbereiding zijnde verordening wordt getracht een onderscheid aan te 

brengen jn het centrumgebied en de omliggende woonbuurten. Het is het streven om in 

het centrumgebied meer kamerverhuurpanden toe te staan om dat dit gebied zich beter 

leent voor deze woonvorm.  

Ad f) Zoals hiervoor aangegeven worden er criteria opgenomen in de verordening 

teneinde concentratie te voorkomen. Dan nog blijft het mogelijk dat woongedrag tot 

overlast leidt. Dat staat los van kamerverhuur en kan zich overal voordoen. In het kader 

van de verordening is het niet mogelijk op te treden tegen de vormen van overlast bij 

kamerverhuurpanden, zoals geluidsoverlast, verstoring van de openbare orde, vervuiling 

van de omgeving en dergelijke. Tijdens bijeenkomsten, waar dit soort klachten zijn geuit, 

is aangegeven dat wanneer sprake is van verstoring van de openbare orde of andere 

uitwassen de politie de aangewezen instantie is om hiertegen op te treden.  
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Door een toenemend aantal signalen van situaties in buurten waarbij de leefbaarheid 

wordt aangetast heeft de gemeente Apeldoorn in samenwerking met een aantal externe 

partners een concept gemaakt voor een plan van aanpak voor ernstige overlast. Het 

begrip “overlast” is lastig, omdat de meningen over wat het inhoudt, verdeeld zijn. Dit 

wordt concreet bij onenigheid en onbegrip tussen bewoners over welke leefwijze 

acceptabel is of niet. Ernstige overlast kenmerkt zich door een structureel en 

intimiderend karakter. Veroorzakers van deze overlast zijn niet gevoelig voor 

bemiddelingspogingen en politieoptreden. Dit leidt dan ook tot onmachtgevoelens van 

zowel buurtbewoners als professionals. Deze onmacht wordt uiteindelijk 

gecommuniceerd richting de gemeente omdat alleen een bestuursrechtelijke aanpak nog 

perspectief biedt. Maar de bestuursrechtelijke instrumenten om overlast te beëindigen 

zijn dusdanig ingrijpend, dat ze alleen als ultimum remedium toegepast mogen worden. 

Met het voorgestelde plan van aanpak wordt een preventieve en een repressieve aanpak 

voorgesteld over hoe met dit soort situaties kan worden omgegaan.  

 

 

 

II  Overleg ex artikel 10 Besluit op de ruimtelijke ordening 

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 10 

van het Besluit op de ruimtelijke ordening toegezonden aan Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit; Gasunie; Vrouwenadviescommissie; Waterschap Veluwe; Prorail; NS 

Commercie en VROM-Inspectie.  De reacties zijn hieronder samengevat en van antwoord 

voorzien. 

 

1  Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Inhoud van de brief 

Het bestemmingsplan en het welstandsbeleid zijn met veel waardering ontvangen. Ten  

aanzien van het bestemmingsplan vraagt de commissie aandacht voor een herkenbare 

vertaling van de aanbevelingen in de cultuurhistorische analyse naar de uitgangspunten 

en voorschriften in het bestemmingsplan. 

 

Beantwoording 

Voor het plangebied zijn 2 cultuurhistorische analyses (CHA) opgesteld.  

Deze analyses geven inzicht in de ontstaansgeschiedenis en in de stedenbouwkundige 

structuur en de waardering van de wijken en buurten. Voor zover planologisch relevant 

heeft de vertaling naar het bestemmingsplan en dan met name naar het juridische 

bindende gedeelte (plankaart en voorschriften) plaatsgevonden zowel op perceelsniveau 

als voor de structuren. Zo hebben de gemeentelijke en rijksmonumenten een passende 

planologische bescherming  gekregen evenals belangrijke structuren zoals het structurele 

groen. 

Daarnaast is het CHA een belangrijke input voor het welstandsbeleid.  

Tot slot gaat van de CHA een belangrijke attentiewaarde uit o.a. voor eventuele 

toekomstige herzieningen van het bestemmingsplannen. 

 

2  Gasunie 

Inhoud van de brief 

De Gasunie heeft geen opmerkingen over het plan. 

 

3   Vrouwenadviescommissie Apeldoorn 

Inhoud van de brief 

a) Op de plankaart ontbreekt bij Plantsoen Welgelegen / hoek Kanaalpad een verbinding 

met   de woontoren 4.  De toren is niet aangepast aan woondoeleinden. De woning van 

de Fam.  De Haan staat nog ingetekend. 

b) Aansluitend zou een parkeerterrein aangelegd worden. Er zijn te weinig 

parkeerplaatsen. Ook voor de commerciële ruimte in de 4e woontoren zouden er extra 

parkeerplaatsen worden aangelegd.  
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c) Geadviseerd wordt hier een keerlus aan te leggen 

d) De middenberm van de Quarles van Uffordlaan  alsmede het pleintje bij GD/2 

bestemmen tot groenvoorziening; 

e) Aandacht wordt gevraagd om in het toekomstig woongebied met de 

uitwerkingsverplichting ruimte te reserveren voor een hondenuitlaatplaats. Dit geldt ook 

voor speelplaatsen. Bepleit wordt om dit vooraf in de plannen mee te nemen omdat voor 

deze onderdelen weinig of geen ruimte wordt gereserveerd.  

 

Beantwoording 

ad a) Voor de aanpassingen van en rond toren 4 zie inspraakreactie nr. 28, de bewuste 

woning staat in het voorontwerp nog op de ondergrond, deze wordt aangepast.   

ad b) Er worden op maaiveldniveau enkele parkeerplaatsen aangelegd. 

ad c) In de nieuwe inrichting is "rondrijmogelijkheid" opgenomen. 

ad d) Deze suggestie wordt niet overgenomen. De middenberm behoort integraal bij het 

wegprofiel, het groen hier is altijd "ondergeschikt" aan de verkeersfunctie. Het kan niet 

op één lijn worden gesteld met Groenvoorzieningen. 

ad e) Langs het kanaal tussen de 4e en 3e toren is een hup aangelegd. Hier wordt dus 

wel degelijk rekening mee gehouden. 

 

4  Waterschap Veluwe 

Inhoud van de brief 

Het waterschap heeft meegedeeld geen opmerkingen te hebben. 

 

5  Prorail  

Inhoud van de brief 

a) Gewezen wordt op de bepalingen van de Spoorwegwet waarbij voor bepaalde 

werkzaamheden nabij het spoor vergunning nodig is. 

b) Gemist wordt de toegevoegde waarde van de aanduiding hoge archeologische 

trefkans. Een nadere toelichting wordt graag ontvangen. 

c) Gevraagd wordt om bij toepassing van de wijzigings- en vrijstellingsbevoegdheden 

Prorail te betrekken. 

 

Beantwoording 

ad   a) Hiervan wordt kennis genomen. 

ad b) Voor de gronden die volgens de archeologische beleidskaart met een hoge 

archeologische trefkans is aangeduid, is een specifieke aanduiding op de plankaart 

opgenomen. Voor deze gronden geldt een aanlegvergunningenstelsel. 

In verband met de recente Wet op de archeologische monumentenzorg is in afwijking 

van het voorontwerp er voor gekozen om de gronden met een middelmatige trefkans van 

een juridische regeling te voorzien en voor beide een dubbelbestemming op te nemen. Dit 

betekent dat de gronden tevens zijn bestemd tot gronden met een archeologische 

verwachtingswaarde.   

Consequentie hiervan is voor grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en met een 

oppervlakte groter dan 100 m² een vergunning nodig is.  

ad c)  Eventuele verzoeken worden gepubliceerd in de plaatselijke Stadskrant.   Deze 

publicaties zijn tevens te vinden op de gemeentelijke internetsite. Als er een direct 

raakvlak is met de spoorlijn dan wordt Prorail hierbij betrokken. 

 

6  NS Commercie 

Inhoud van de brief 

NS heeft geen opmerkingen. 

 

7  VROM inspectie 

 

Inhoud van de brief 

De VROM- inspectie deelt mede namens de andere rijksdiensten mede geen opmerkingen 

te hebben over het plan. 
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III  Bespreking voorontwerp tijdens politieke markt 

 

Het voorontwerp is door de gemeenteraad besproken tijdens de politieke markt van 22 

november 2007. 

Opmerkingen en vragen 

a) De bestemming wonen is een te grote globalisering t.o.v. de geldende bestemming 

eengezinshuizen; 

b) De Sluisoordlaan en de Mheenlaan moeten buurtontsluitingswegen blijven; 

c) De ondergrondse hoogspanningslijn staat niet op de plankaart; 

d) Gevraagd wordt om aandacht te schenken aan de kerken in het plangebied. 

 

Beantwoording 

ad a) Bij de thans opgenomen woonbestemming is aangesloten op de gangbare definitie 

van wonen waarbij geen relatie wordt gelegd met de gezinsvorm. Een definitie die 

aansluit op vele vormen van bewoning en huishoudens.  De gesignaleerde problematiek 

ten aanzien van kamerbewoning en woningsplitsing komt in een afzonderlijke notitie aan 

de orde. 

ad b) De wegen die krachtens de Verkeerskaart zijn aangewezen als hoofdwegen worden 

bestemd tot verkeersdoeleinden. Alle overige wegen zoals de Sluisoordlaan en de 

Mheenlaan, hebben niet die kwalificatie. Deze wegen krijgen de bestemming 

verblijfsgebied. Op deze wegen kunnen, ook al hebben ze een buurtontsluitingsfunctie, 

verkeersregulerende maatregelen worden toegepast.  

De plantoelichting zal op pagina 31 worden aangepast.  

ad c) De ondergrondse hoogspanningsleiding is op de plankaart aangegeven. Daarnaast is 

ook een voormalige straalverbindingszone aangeduid. Deze laatste aanduiding kan echter 

komen te vervallen. 

ad d) De kerken vallen onder de bestemming Maatschappelijke doeleinden. In de 

plantoelichting zijn de kerken net als de overige maatschappelijke voorzieningen, niet 

afzonderlijk genoemd. In de toelichting wordt qua functie globaal onderscheid gemaakt 

tussen maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs en overige 

maatschappelijke voorzieningen waaronder welzijn en religie. 

Voorts worden de kerken in de lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen 

genoemd.  
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Bijlage 4:  Schaduwberekening Baron van 
Sloetkade en 3d-foto's  

  























































































Bijlage 6:  Zienswijzennota 

  



Zienswijzennota 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van be-

stemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost 

I  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 26 juni 

2008 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

a. Tegen het ontwerp zijn 18 brieven met zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tij-

dig ontvangen en zijn ontvankelijk. 

b. De indieners zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen voor leden van de ge-

meenteraad mondeling toe te lichten op 25 september 2008. Van die gelegenheid is 

door een aantal van hen gebruik gemaakt. 

c. Onder II van deze nota worden deze zienswijzen beoordeeld. 

d. Het plan is ambtshalve gewijzigd. Onder III van deze nota worden deze ambtshalve 

wijzigingen beschreven.  

II  Zienswijzen 

 

1  Zienswijze van  […] 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Verzocht wordt om het mogelijk te maken dat de woning, die op een hoekperceel 

ligt,  aan de zijkant kan worden uitgebreid waardoor op de begane grond extra ruimte 

ontstaat en op de 1e verdieping een slaapkamer. 

 

Beoordeling 

a. In overleg met briefschrijver is het verzoek, dat voor de termijn van ter visie legging 

is ingediend,  opgevat als een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan. 

In eerste aanleg is op het verzoek een terughoudend standpunt ingenomen omdat de 

realisering van de gewenste uitbreiding het beeld van de straat gaat vernauwen.  

In overleg is vervolgens bekeken naar de mogelijkheden van de uitbreiding van de 

woning. 

Vastgesteld kan worden dat de plaatselijke situatie kan worden gekarakteriseerd als 

een gebied zonder vast patroon van bebouwingsgrenzen  en woningen met en zonder 

aanbouwen.  

Een uitbreiding van de woning die direct aansluit op het openbaar gebied geeft geen 

acceptabel beeld.  

Maar de uitbreiding is wel ruimtelijk aanvaardbaar mits de uitbreiding ondergeschikt 

is aan de hoofdbouwmassa, 1 meter uit het openbaar gebied wordt gebleven en deze 

strook als groen wordt ingericht. Indien daarbij overeenkomstig het verzoek van re-

clamant de uitbreiding wordt voorzien van een kap haaks op de kap van de woning 

dan ontstaat een ruimtelijk aanvaarbaar beeld.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: de tuinaanduiding op de plankaart 

wordt ter plaatse gewijzigd in wonen met de hoogteaanduiding 3/7 meter.  

 

2  Zienswijze van   […] 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Verzocht wordt om een gedeelte van het huisperceel dat is bestemd tot bedrijfster-

rein te bestemmen tot erf e.e.a in overeenstemming met de kadastrale situatie.  

 

Beoordeling 

a. Deze constatering is juist. Het betreffende gedeelte van het perceel heeft geen ka-

dastrale relatie meer met de naastgelegen bedrijfsbestemming maar maakt onderdeel 
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uit van het huisperceel.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen door de bestemming bedrijfsterrein te wijzi-

gen in erf. 

 

3  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. De zienswijzen zijn uitsluitend gericht tegen het voornemen om voor de geplande 2 

woongebouwen aan de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan ter weerszij-

den aan de Molenstraat een extra bouwlaag te kunnen realiseren. Dit voornemen is 

niet eerder met aanwonenden besproken; 

b. Door de wijziging in de bouwhoogte van 16 naar 19 meter wordt veel licht wegge-

nomen en wordt de privacy verminderd; 

c. Verwacht wordt dat de waarde van de woningen aan de Spoorbrughof zal verminde-

ren; 

 

Beoordeling  

a. Het is juist dat het voornemen om een extra bouwlaag op deze woningen te realise-

ren niet met aanwonenden is besproken. In het ontwerpbestemmingsplan Stadsdeel 

Noord Oost is voor het betreffende woongebouw een maximale bebouwingshoogte 

opgenomen van 19 meter. Dat is drie meter hoger dan in het geldende bestemmings-

plan Kanaaloevers, Welgelegenpark 1996 1e herziening is geregeld. Ook in het voor-

ontwerpbestemmingsplan Stadsdeel Noord- Oost was een hoogte opgenomen van 16 

meter.   

Van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (26 juni tot en met 6 au-

gustus 2008) en de hierin opgenomen verruiming in de bebouwingshoogte zijn de 

aanwonenden schriftelijk in kennis gesteld.   

Welgelegenpark vof heeft op 17 juni 2008 verzocht om vooruitlopend op het van 

kracht worden van het bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan een artikel 

19, lid 2 WRO procedure voor de realisering van de 2 woongebouwen.  

Naar aanleiding van dit verzoek is een nadere ruimtelijke onderbouwing gemaakt voor 

de verruiming van de bebouwingshoogte met een bouwlaag en zijn bezonningsstu-

dies uitgevoerd.   

Het verzoek, de ruimtelijke onderbouwing en de daarop betrekking hebbende stukken 

hebben met ingang van 11 december 2008 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 

Over deze terinzagelegging van de artikel 19, lid 2 WRO procedure zijn reclamant bij 

brief van 8 december 2008 geïnformeerd.  

Daarbij zijn aan hem toegezonden de nadere ruimtelijke onderbouwing, de bezon-

ningsstudies en het bouwplan.   

In verband met de toename van het aantal appartementen hebben burgemeester en 

wethouders op 11 februari 2009 besloten om hogere waarden vast te stellen voor de 

ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.  

Reclamanten hebben nadat zij kennis hebben kunnen nemen van de aan hen ge-

noemde stukken, geen zienswijzen ingediend tegen de voorgenomen vrijstelling arti-

kel 19, lid 2 WRO.   

De zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan, welke voordien zijn ingediend, 

zijn echter niet ingetrokken zodat daarop hierna onder b verder wordt ingegaan.  

b. Inhoudelijk  

Bij de stedenbouwkundige uitwerking van het deelplan Welgelegen Park, onderdeel 

van het project Kanaaloevers, heeft op verschillende aspecten een nadere doorwer-

king plaatsgevonden, zoals de woningtypologie, de parkeerbalans, het stedelijk pro-

gramma en de bouwhoogten. Eén van de resultaten van deze doorwerking is een 

aanpassing van de bouwhoogte van de twee woongebouwen aan de Quarles van Uf-

fordlaan ter hoogte van de doorsteek naar de Molenstraat. Beide woongebouwen zijn 

onderdeel van een lange boogvormige bebouwingswand aan de noord-oostzijde van 

het kanaal. Deze bebouwingswand is in het Masterplan Kanaaloevers geprojecteerd 



Zienswijzennota Stadsdeel Noord Oost  mei 2009     3  

ter begeleiding van zowel de bocht in het kanaal alsook de bocht in de nieuwe ver-

bindingsweg, onderdeel van de centrumring van Apeldoorn, de Burgemeester Jonk-

heer Quarles van Uffordlaan. Genoemde woongebouwen liggen in deze bebouwings-

wand symmetrisch ten opzichte van de Molenstraat. De oorspronkelijke bouwhoog-

ten van 5 lagen is bij deze aanpassing verhoogd tot een bouwhoogte van 6 bouwla-

gen. Gebleken is dat bij een bouwhoogte van vijf lagen de hoogte niet toereikend is 

voor de ruimtelijke werking die uit moet gaan van beide woongebouwen. Gelet op de 

afstand ten opzichte van het kanaal en zicht vanuit de binnenstad is hier een hogere 

bouwhoogte gewenst waarbij kan worden volstaan met een bouwhoogte van zes 

bouwlagen.   

Deze ophoging van de bouwmassa heeft plaatsgevonden na een ruimtelijk onderzoek 

van de effecten van deze ophoging op het omringende stedelijke gebied. Dat betreft 

de effecten op de schaal van het project Kanaaloevers als geheel, alsook de effecten 

op de schaal van de onmiddellijke omgeving van de betreffende woongebouwen.  

Een extra laag van deze bebouwingwand biedt een betere hoogteverloop voor de 

verschillende onderdelen van de bebouwingswand langs het kanaal.  

Effecten omliggende bebouwing  

Het zuidelijk woongebouw grenst met de achterzijde aan de bestaande woningen aan 

Molenstraat, Spoorbrugweg en Spoorbrughof. Achter het nieuwe woongebouw komt 

een collectieve particuliere binnentuin.   

Bezonning 

Bezonningsstudies tonen aan dat de extra woonlaag geen noemenswaardige ver-

slechtering geeft in de achtertuinen van genoemde woningen. De achtertuinen van 

de woningen aan de Spoorbrughof komen pas na 17.30 uur en alleen in de zomerpe-

riode in de invloedssfeer van het betreffende woongebouw. In die periode komen de 

tuinen als gevolg van de extra woonlaag gemiddeld een half uur eerder in de scha-

duw te liggen.  

Achter het noordelijke woongebouw zijn nieuwe woningen gepland. Dit betreft echter 

een introvert type met een verandatypologie. Dit type richt zich qua daglichttoetre-

ding, bezonning en buitenruimte volledig op de binnenhof.  

Privacy  

Voor wat betreft de privacy kan het volgende worden opgemerkt. De geprojecteerde         

woningen in het nieuwe woongebouw hebben, ook op de extra woonlaag, alle een 

oriëntatie op de kanaalzijde. De slaapkamers zijn gesitueerd aan de zijde van 

reclamanten. 

Het woongebouw kent slechts voor een deel een galerijontsluiting, voor het andere 

deel ligt de ontsluiting inpandig. De galerij is voorts zeer gesloten in het gebouw  

opgenomen. Een en ander betekent dat de problematiek van inkijk zeer beperkt is. 

Concluderend kan worden gesteld dat de geprojecteerde extra bouwlaag die dit   

bestemmingsplan mogelijk maakt, in deze stedelijke omgeving acceptabel is en geen 

noemswaardige verslechtering met zich mee brengt.  

c. Indien men van oordeel is schade te lijden tengevolge van dit bestemmingsplan dan 

bestaat er op grond van artikel 6.1 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening de 

mogelijkheid voor belanghebbenden om een planschadeverzoek in te dienen bij het 

college van burgemeester en wethouders.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 
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4  Zienswijze van  […] 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Verzocht wordt om de geldende bouwmogelijkheden voor de openbare basisschool 

De Gentiaan aan de Gentiaanstraat 78 over te nemen.  

 

Beoordeling 

a. Op de plankaart is de bouwstrook niet doorgetrokken. Dat is wel de bedoeling over-

eenkomstig de geldende mogelijkheden. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen door het bouwvlak door te trekken overeen-

komstig de voor u ter inzage gelegde plankaart.  

 

5  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. De zienswijze heeft betrekking op een reststrook van het kinderdagverblijf Kangaroe. 

Er is niet tegemoet gekomen aan de inspraakreactie om de bestemming maatschap-

pelijke doeleinden om te zetten naar wonen. Er is grote behoefte aan wonen in plaats 

van het bovenmatig belasten van reeds ingevulde wijken. Aangegeven wordt dat 

binnen een vierkante kilometer niet minder dan 14 maatschappelijke voorzieningen 

zijn.  

 

Beoordeling 

a. Het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost voorziet in de actualisering van diverse 

(verouderde) bestemmingsplannen. Belangrijk algemeen uitgangspunt voor deze ac-

tualisering is dat de geldende mogelijkheden worden gehandhaafd. Dat is in deze si-

tuatie ook hier gebeurd met de bestemming Maatschappelijk.  

Dit uitgangspunt vinden wij niet onredelijk.   

De indiener van de zienswijze wijst op de paragraaf in de toelichting over mogelijk 

toekomstige ontwikkelingen.   

In de toelichting op het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de gemeente in 

overleg is met het RIBW over een nieuwe invulling aan de IJsbloem. Ten tijde van de 

ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan bestond hierover geen exacte dui-

delijkheid waardoor volstaan is met de geldende bestemming op te nemen. Zodra die 

duidelijkheid er is, zal er een afzonderlijke procedure worden gevolgd voor de nieuwe 

functie.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

6  Zienswijze van  […] 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. De zienswijze heeft betrekking op het kantoorpand gelegen hoek Deventerstraat 184  

Deventerstraat en de Wapenrustlaan. Een deel van de uitbreidingsmogelijkheden is 

niet opgenomen. 

 

Beoordeling 

a. Deze zienswijze is gegrond. Het is niet de bedoeling geweest om de uitbreidingsmo-

gelijkheden ongedaan te maken.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen door het bouwvlak te vergroten 

overeenkomstig de voor u ter inzage gelegde plankaart.  
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7  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. De zienswijze heeft betrekking op het geplande kantorencomplex achter zijn woning 

op de hoek Deventerstraat Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan. Volgens 

verkregen informatie van de makelaar zou de hoogte 9 meter worden. Het ontwerp-

bestemmingsplan gaat uit van 15 meter. Daardoor zal er geen zonlicht in de tuin 

kunnen komen. 

b. Het plan voorziet in de bouw van een parkeerkelder. Niet duidelijk is wat voor bouw-

overlast dit meebrengt en of dit schade voor de aangrenzende percelen met zich mee 

zal brengen. 

 

Beoordeling 

a. In het geldende bestemmingsplan Kanaaloevers Welgelegenpark zijn vier maximale 

bebouwingshoogten aangegeven. Deze hoogten bedragen van 4, 8, 11 en 15 meter.    

De verkregen informatie van derden waarop reclamant doelt is dus niet correct ge-

weest. Ook laat de brochure waarnaar reclamant verwijst geen hoogte zien van 9 

meter maar geeft de tekening 4 bouwlagen aan plus een kap.  

In het ontwerpbestemmingsplan is de genoemde differentiatie in bouwhoogten ach-

terwege gelaten en is binnen de gehele bouwstrook een bebouwingshoogte mogelijk 

van 15 meter. Deze bebouwingshoogte is ruimer en niet in overeenstemming met het 

in ontwikkeling zijnde bouwplan voor het kantoorgebouw. 

Het is niet onjuist om de hoogte in het bestemmingsplan af te stemmen met het 

bouwplan. Dit betekent dat de bebouwingshoogte van de bouwstrook langs de 

ventweg aan de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan kan worden aange-

past naar 8 en 14 meter. Op de hierna vermelde figuren zijn de verschillen in bouw-

hoogten tussen de plankaart van het geldende bestemmingsplan, het ontwerpbe-

stemmingsplan en het huidige voorstel tot vaststelling geïllustreerd.  
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Voor de bezonning heeft het voorstel tot wijziging in bebouwingshoogte geen nadeli-

ge effecten omdat de geldende hoogte van vijftien meter maatgevend is en deze 

hoogte nu wordt terug gebracht naar 8 en 14 meter.  

Deze hoogte en de afstand van het kantoorgebouw tot de woning van reclamant be-

draagt meer dan 20 meter. Hoogte en afstand achten wij in de stedelijke omgeving 

alleszins aanvaardbaar.  

b. De inrit naar de parkeergarage is gelegen aan de ventweg langs de Burgemeester 
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Jonkheer Quarles van Uffordlaan en vervolgens vindt de ontsluiting naar de parkeer-

garage plaats langs het perceel van reclamant. Achter het perceel van reclamant is 

de hellingbaan gelegen. De parkeergarage voorziet in een capaciteit van circa 40 par-

keerplaatsen. Indien uitgegaan wordt van ca 100 verkeersbewegingen per etmaal, 

dan kan worden vastgesteld dat deze verkeersbewegingen marginaal zijn voor het 

stedelijk gebied  en dat er voor geluidhinder niet te worden gevreesd.  

Wel zou er sprake kunnen zijn van lichtoverlast t.g.v. inrijdende auto's naar de par-

keergarage. Echter door de aanwezigheid van een bestaande garage in het verlengde 

van de inrit is er geen aanleiding om voor lichtoverlast te vrezen.  

Voor wat betreft de overlast t.g.v. het bouwen wordt opgemerkt dat evenals in an-

dere situaties de aannemer bij realisering van de bestemming overlast probeert te 

voorkomen. 

Ambtshalve wordt over de parkeergarage het volgende opgemerkt. Op de plankaart 

is de aanduiding van parkeergarage voor zover dat buiten het bouwvlak ligt, niet in-

getekend. Deze aanduiding wordt alsnog opgenomen. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: op de plankaart wordt de bebou-

wingshoogte gewijzigd van 15 meter in 8 en 14 meter en er wordt een aanduiding voor 

parkeergarage opgenomen voor de gronden buiten het bouwvlak.  

 

8  Zienswijze van  […] 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. De achtertuin van de woning ligt pal achter het nieuw te bouwen kantoorgebouw 

Orion. Door de enorme hoogte van 15 meter wordt er veel inbreuk gemaakt op de 

privacy. Daarnaast wordt er veel verlies aan zonlicht geleden omdat het pand de 

avondzon volledig beschaduwt. 

b. Door de parkeergarage wordt verkeersoverlast en geluidhinder verkregen; 

c. Gevreesd wordt verzakkingsschade en scheurvorming aan de woning; 

d. Beweerd is dat er een kantoorvilla van 9 meter hoog zou komen.  

 

Beoordeling 

a. Verwezen wordt naar de beoordeling van de zienswijzen onder 7 bij P. Bouwma, 

Welgelegenlaan 4. In de situatie van reclamant bedraagt de afstand van de woning 

tot aan het geprojecteerde kantoorgebouw 20 meter. Deze hoogte is niet onaan-

vaardbaar in het stedelijke gebied.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: op de plankaart wordt de  bebou-

wingshoogte gewijzigd van 15 meter in 8 en 14 meter en er wordt een aanduiding voor 

parkeergarage opgenomen voor de gronden buiten het bouwvlak.   

 

9  Zienswijze  […] 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Bezwaar wordt aangetekend tegen de uitbreiding van het benzinestation Firozone aan 

de Laan van Zevenhuizen 396. In het ontwerpbestemmingsplan is een mogelijkheid 

opgenomen voor de uitbreiding van een autowasbox of andere ruimten. Dit is in strijd 

met het geldende bestemmingsplan.  

b. De uitbreidingsmogelijkheid is niet in overeenstemming met de uitgestelde procedure 

voor de Amefa-lokatie. Zolang geen duidelijkheid is over de ontsluiting wordt ver-

zocht om geen medewerking te verlenen aan een uitbreiding van het benzinestation. 

c. Verzocht wordt om zijn brief van 4 maart 2006 en het gemeentelijk antwoord daarop 

van 29 januari 2007 onderdeel uit te maken van de zienswijzen en te willen betrek-

ken bij het besluit.   
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Beoordeling 

a. Bij besluit van de raad van 7 november 1983 is de 2e herziening van het bestem-

mingsplan Sluisoord de Mheen vastgesteld. Volgens dit bestemmingsplan is maxi-

maal 60 m² aan gebouwen toegestaan.   

In het ontwerpbestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost is een bouwmogelijkheid op-

genomen voor maximaal 75 m² aan gebouwen. Deze oppervlakte wordt "standaard" 

in Apeldoorn toegepast bij de verkooppunten voor motorbrandstoffen en is bedoeld 

voor kantoorruimte, shop, toiletruimte etc.  

Er is in deze situatie geen aanleiding om van dit beleid af te wijken.  

b. Een uitbreiding van het tankstation ten opzichte van het geldende bestemmingsplan 

is behoudens de vermeerdering van de 15 m², niet aan de orde. Overigens is de gel-

dende bestemming geen belemmering voor de ontwikkelingen van de Amefalokatie. 

c. Onder verwijzing naar het voorgaande behoeft dit onderdeel geen verdere bespreking. 

Wel wordt nog opgemerkt dat het bestemmingsplan Stadsdeel Noord-Oost de opper-

vlakte aan luifels begrensd tot 250 m² terwijl dit in de geldende situatie niet het ge-

val is.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 

10  Zienswijze van  […] 

 

Inhoud van de zienswijze 

a. Aangegeven wordt dat de grens tussen zijn eigendom en de geprojecteerde nieuwe 

ontwikkeling niet juist is. 

b. de door de gemeente doorgevoerde aanpassingen in het kader van de inspraak is cor-

rect doorgevoerd maar deze actie stemt niet overeen met de ondernomen stappen 

ten aanzien van de te realiseren nieuwbouw naast het perceel van reclamant aan de 

Molenstraat. Hierbij wordt gerefereerd aan de geluidzone van dertig meter. 

c. gemeente wordt in verband met het vorenstaande aansprakelijk gesteld voor alle kos-

ten die voortvloeien uit de voorgenomen bouwplannen en bestemmingsplannen.  

d. Het perceel van hem staat op de nominatie voor cultureel erfgoed. Dit staat niet 

vermeld in het bestemmingsplan. Geadviseerd wordt om het plan te herschouwen. 

 

Beoordeling 

a. Een klein deel van het perceel dat onderdeel uitmaakt van de eigendom van recla-

mant is ten onrechte niet onder de bestemming van zijn bedrijf gebracht. De plan-

kaart wordt hierop aangepast. 

b. Naast het bedrijf van reclamant ligt een bouwlokatie met een globale woonbestem-

ming. Deze globale bestemming is een bestaande bouwmogelijkheid uit het geldende 

bestemmingsplan.   

Met reclamant worden momenteel gesprekken gevoerd over de verplaatsing van zijn 

bedrijf. Zodra daar aanleiding voor is, zal zijn perceel in de exploitatie worden betrok-

ken.  

c. Hiervan nemen wij kennis. Zoals hiervoor is aangegeven heeft het bedrijf van recla-

mant een bedrijfsbestemming gekregen die overeenstemt met de huidige situatie en 

zijn de  naastgelegen gronden bestemd overeenkomstig het geldende recht.  

d. Objecten van cultuur-historisch belang en monumenten worden niet als zodanig spe-

cifiek bestemd. Het aanwijzen tot monument is overigens niet aan de orde.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: de plankaart wordt aangepast 

waarbij het meest noordelijke bouwvlak in westelijke richting wordt uitgebreid tot aan de 

perceelsgrens. 

 

11  Zienswijze van  […] 
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Inhoud van de zienswijze 

a. Reclamant vindt de beantwoording in de inspraaknota op een aantal onderdelen te-

genstrijdig. Graag wil hij dit in een persoonlijk gesprek toegelicht hebben.  

In verband met zijn toekomstplannen wil hij de geldende bestemming handhaven.  

 

Beoordeling 

a. Met reclamant heeft een gesprek plaatsgevonden. Van ambtelijke zijde is de in-

spraaknota en de wijze van bestemmen toegelicht.  

Erkend is dat het in deze situatie in de rede ligt om de bestemming "winkel toege-

staan" op te nemen zoals dat ook in een andere situatie heeft plaatsgevonden.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: Voor het perceel Oosterlaan 63 

wordt op de plankaart de aanduiding winkels toegestaan opgenomen. 

 

12  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. De heer Stegman verwijst naar de toelichting waarbij melding wordt gemaakt van de 

herontwikkeling bij de Pinksterbloem Sluisoordlaan. Verzocht wordt om de bewoners 

tijdig te betrekken bij de ontwikkelingen in dit gebied. 

 

Beoordeling 

a. De aangehaalde ontwikkelingen in de toelichting (woonfunctie en zorg) zijn nog on-

voldoende concreet om in het bestemmingsplan mee te nemen.  

Overeenkomstig de regels in de gemeentelijke inspraakverordening zullen de bewo-

ners bij het planontwikkeling worden betrokken.  

 

Conclusie 

Deze zienswijze leidt niet tot een aanpassing van het plan. 

 

13  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. Verzocht wordt om van een deel van het woonerf de grond te bestemmen van ver-

blijfsgebied naar erf. Aanvullend hebben een aantal omwonenden bij brief van 30 no-

vember ingestemd met het verzoek om planaanpassing. 

 

Beoordeling 

a. Het geldende bestemmingsplan Welgelegen Zuid dateert uit de jaren 1989. Dit toen-

malige ontwikkelingsplan voor de realisering van de wijk is opgezet als een globaal 

eindplan met ruime bestemmingen. Dit plan kent geen onderscheid tussen wonen en 

verblijfsgebied.   

Een dergelijke globaal en flexibel planopzet is voor de functie als beheersplan niet ge-

schikt. Vandaar dat dit onderscheid in het nieuwe bestemmingsplan wel moet wor-

den gemaakt.   

Reclamanten zijn eigenaren van de betreffende grond.   

Het verzoek om planaanpassing wordt positief beoordeeld.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: een deel van de gronden gelegen 

achter de huispercelen 11 en 13 wordt gewijzigd van verblijfsgebied naar wonen met 

een erfaanduiding. 
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14  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. De zienswijze is gericht op de bouw van een extra bouwlaag van het geplande 

woongebouw aan de Burgemeester Jonkheer Quarles van Uffordlaan. Dit woonge-

bouw is ca 20 meter van de Molenstraat 102/102b. De bouw van een extra bouw-

laag zal de privacy van de in 2005 aangekochte woning nog ernstiger aantasten. Het 

woongenot zal sterk afnemen en het zonlicht wordt eerder tegengehouden. 

b. Waardevermindering van de woning.  

c. De heer J. ten Caten heeft op 25 september 2008 in de PMA toegelicht dat hij sinds 

1973 aan de Molenstraat woont en dat het hier steeds drukker wordt. Vanuit de 

krant is vernomen dat er 5 meter hoger wordt gebouwd dan gepland. De bezwaren 

hebben vooral betrekking op belemmeringen in de privacy en uitzicht evenals scha-

duwplekken in de tuin.  

 

Beoordeling 

a. Allereerst wordt ingegaan op de gevolgde procedure.  

Procedure 

In het ontwerpbestemmingsplan Stadsdeel Noord Oost is voor het betreffende woon-

gebouw een maximale bebouwingshoogte opgenomen van 19 meter. Dat is drie me-

ter hoger dan in het geldende bestemmingsplan Kanaaloevers, Welgelegenpark 1996 

1e herziening is geregeld. Ook in het voorontwerp bestemmingsplan Stadsdeel 

Noord- Oost was een hoogte opgenomen van 16 meter.  

Van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (26 juni tot en met 6 au-

gustus 2008)  en de hierin opgenomen verruiming in de bebouwingshoogte zijn de 

aanwonenden schriftelijk in kennis gesteld.   

Welgelegenpark vof heeft op 17 juni 2008 verzocht om vooruitlopend op het van 

kracht worden van het bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan een artikel 

19, lid 2 WRO procedure voor de realisering van de 2 woongebouwen.  

Naar aanleiding van dit verzoek is een nadere ruimtelijke onderbouwing gemaakt voor 

de verruiming van de bebouwingshoogte met een bouwlaag en zijn bezonningsstu-

dies uitgevoerd.   

Het verzoek, de ruimtelijke onderbouwing en de daarop betrekking hebbende stukken 

hebben met ingang van 11 december 2008 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.  

Over deze terinzagelegging van de artikel 19, lid 2 WRO procedure zijn reclamanten 

bij brief van 8 december 2008 geïnformeerd.  

Daarbij zijn aan hem toegezonden de nadere ruimtelijke onderbouwing, de bezon-

ningsstudies en het bouwplan.   

Reclamant heeft bij ons zienswijzen ingediend tegen deze voorgenomen vrijstelling. 

Behandeling en besluitvorming over deze zienswijzen op de artikel 19, lid 2 WRO vrij-

stelling vindt plaats in een afzonderlijke zienswijzennota en procedure.  

In verband met de toename van het aantal appartementen hebben burgemeester en 

wethouders op 11 februari 2009 besloten om hogere waarden vast te stellen voor de 

ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.  

Inhoudelijk  

Bij de stedenbouwkundige uitwerking van het deelplan Welgelegen Park, onderdeel 

van het project Kanaaloevers, heeft op verschillende aspecten een nadere doorwer-

king plaatsgevonden, zoals de woningtypologie, de parkeerbalans, het stedelijk pro-

gramma en de bouwhoogten. Eén van de resultaten van deze doorwerking is een 

aanpassing van de bouwhoogte van de twee woongebouwen aan de Quarles van Uf-

fordlaan ter hoogte van de doorsteek naar de Molenstraat. Beide woongebouwen zijn 

onderdeel van een lange boogvormige bebouwingswand aan de noord-oostzijde van 

het kanaal. Deze bebouwingswand is in het Masterplan Kanaaloevers geprojecteerd 

ter begeleiding van zowel de bocht in het kanaal alsook de bocht in de nieuwe ver-

bindingsweg, onderdeel van de centrumring van Apeldoorn, de Burgemeester Jonk-

heer Quarles van Uffordlaan. Genoemde woongebouwen liggen in deze bebouwings-

wand symmetrisch ten opzichte van de Molenstraat. De oorspronkelijke bouwhoog-

ten van 5 lagen is bij deze aanpassing verhoogd tot een bouwhoogte van 6 bouwla-
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gen.  Gebleken is dat bij een bouwhoogte van vijf lagen de hoogte niet toereikend is 

voor de ruimtelijke werking die uit moet gaan van beide woongebouwen. Gelet op de 

afstand ten opzichte van het kanaal en zicht vanuit de binnenstad is hier een hogere 

bouwhoogte gewenst waarbij kan worden volstaan met een bouwhoogte van zes 

bouwlagen.   

Deze ophoging van de bouwmassa heeft plaatsgevonden na een ruimtelijk onderzoek 

van de effecten van deze ophoging op het omringende stedelijke gebied. Dat betreft 

de effecten op de schaal van het project Kanaaloevers als geheel, alsook de effecten 

op de schaal van de onmiddellijke omgeving van de betreffende woongebouwen.  

Een extra laag van deze bebouwingswand biedt een betere hoogteverloop voor de 

verschillende onderdelen van de bebouwingswand langs het kanaal.  

Effecten omliggende bebouwing  

Het zuidelijk woongebouw grenst met de achterzijde aan de bestaande woningen aan 

Molenstraat, Spoorbrugweg en Spoorbrughof. Achter het nieuwe woongebouw komt 

een collectieve particuliere binnentuin.   

Voor de woning van reclamanten is specifiek voor deze situatie een bezonningstudie 

uitgevoerd.  

Deze studie toont aan dat de extra woonlaag geen noemenswaardige verslechtering 

geeft in de achtertuinen van reclamanten. De achtertuin van de woning aan de Mo-

lenstraat komt als gevolg van de extra woonlaag gemiddeld door het jaar heen een 

half uur eerder in de schaduw te liggen. 

Achter het noordelijke woongebouw zijn nieuwe woningen gepland. Dit betreft echter 

een introvert type met een verandatypologie. Dit type richt zich qua daglichttoetre-

ding, bezonning en buitenruimte volledig op de binnenhof.  

Voor wat betreft de privacy kan het volgende worden opgemerkt. De geprojecteerde 

woningen in het nieuwe woongebouw, ook op de extra woonlaag, hebben alle een 

oriëntatie op de kanaalzijde. De slaapkamers zijn gesitueerd aan de zijde van recla-

manten. Het woongebouw kent slechts voor een deel een galerijontsluiting, voor het 

andere deel ligt de ontsluiting inpandig. Voor het deel dat zicht heeft op de onroeren-

de zaak van reclamanten is de ontsluiting inpandig waardoor er nog minder sprake is 

van inkijk. Een en ander betekent dat de problematiek van inkijk zeer beperkt is en 

dat er geen sprake is van een onaanvaardbare situatie.  

Concluderend kan worden gesteld dat de verhoging naar 19 meter (met 1 bouwlaag) 

in deze stedelijke omgeving langs het kanaal alleszins acceptabel is. Aanvullend 

wordt nog opgemerkt dat het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan niet ge-

heel in overeenstemming is met de ter inzage gelegde bouwtekening. Dit betreft de 

situering van de overdekte ingang naar de parkeergarages aan weerszijden van de 

Molenstraat. Voorgesteld wordt om de plankaart ter plaatse te wijzigen in erf en in 

de voorschriften een bijzondere bepaling op te nemen voor gebouwen/bouwwerken 

ten behoeve de woningen en/of parkeergarage met een maximale hoogte van 3 me-

ter en een maximale oppervlakte van 35 m2.  

b. Indien men van oordeel is schade te lijden tengevolge van dit bestemmingsplan dan 

bestaat er op grond van artikel 6.1 en volgende van de Wet ruimtelijke ordening de 

mogelijkheid voor belanghebbenden om een planschadeverzoek in te dienen bij het 

college van burgemeester en wethouders. 

c. Hiervoor onder a en b is onder deze zienswijzen ingegaan. Opgemerkt wordt dat de 

kortste afstand van de woning van reclamant tot het geplande woongebouw ca 19 

meter bedraagt. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

De plankaart wordt ambtshalve aangepast waarbij een deel van de bestemming Groen en 

Verblijfsgebied aan weerszijden van de Molenstraat wordt gewijzigd in erf en in de voor-

schriften in het bebouwingsschema onder de bijzondere bepalingen op te nemen gebou-

wen/bouwwerken ten behoeve van de woningen en/of parkeergarage met een maximale 

hoogte van 3 meter en een maximale oppervlakte van 35 m2. 
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15  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. De heer Steinhauer geeft aan dat de fam. Sterenberg (buren van zijn eigendommen 

aan de Venkelstraat) geïnteresseerd zijn in de aankoop van een deel van zijn eigen-

dom. Deze gronden hebben de bestemming bedrijfsdoeleinden categorie 1 gekregen. 

b. Voorts verzoekt de heer Steinhauer om een oprit over gemeentegrond, gelegen ach-

ter de bedrijfsopstallen.  

 

Beoordeling 

a. De bedrijfsbestemming uit het geldende bestemmingsplan is hier overgenomen. 

Daarbij is tevens rekening gehouden met de VNG brochure bedrijven en milieuzone-

ring waardoor een passende zonering is opgenomen tussen de bedrijven en de omlig-

gende woonbebouwing.    

Op de betreffende grond is een onherroepelijke bouwvergunning verleend voor be-

drijfshal met bedrijfswoning overeenkomstig de bepalingen uit het geldende bestem-

mingsplan. Met de bouw van beide gebouwen is nog niet begonnen. 

Tegen het bedrijfsmatig gebruik van de hal passende binnen de bestemming bestaat 

geen bezwaar. Wel is het van belang dat de bedrijfswoning ook als zodanig wordt 

gebruikt en dat er een functionele relatie bestaat met de hal. Het planologisch omzet-

ten  van een bedrijfswoning naar burgerwoning zonder daarbij de bedrijfshal te be-

trekken is gelet op de erg korte  afstand tussen bedrijfshal en bedrijfswoning, niet 

mogelijk. 

b. De gronden achter de bedrijfskavel hebben de bestemming Groenvoorzieningen. Het 

betreft hier een groot perceel gemeenteplantsoen. Dit plantsoen is te waardevol om 

versnipperd te worden.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

 

16  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. Reclamant heeft vanaf 2006 het pand gehuurd. Tot die tijd was er een makelaars-

kantoor in gevestigd en op de verdieping een kledingreparatiebedrijf. Voor de ge-

meentelijke belastingen is het pand gesplitst in kantoorruimte op de begane grond en 

een woongedeelte op de verdieping. Reclamant is een erkend leerbedrijf voor beveili-

gingsmedewerkers. 

b. Reclamant wil het pand in goede staat brengen en daarvoor zijn huuropbrengsten no-

dig . 

c. Verzocht wordt om een zonder vergunning gebouwde overkapping te legaliseren als 

rookruimte voor het personeel.  

d. Verzocht wordt om een algehele legalisering van de huidige situatie. 

 

Beoordeling 

a. In het geldende bestemmingsplan Welgelegen Noord heeft het perceel uitsluitend een 

woonbestemming.  

Deze bestemming is in het ontwerpbestemmingsplan verruimd naar Kantoor. Op 

grond van de bij deze bestemming behorende voorschriften is toegestaan kantoren en 

zakelijke dienstverlening alsmede een woning.   

Concreet betekent dit dat voor het hele pand de functie kantoren en zakelijke dienst-

verlening mogelijk is alsmede een woning.   

Het huidige bedrijfsmatige gebruik van het pand alsmede de kamerverhuur is in over-

eenstemming met het ontwerpbestemmingsplan.  Dit betekent dus dat het perceel de 

bestemming heeft zoals reclamant dat voor ogen staat.  

b. Zoals hiervoor is aangegeven verzet de aan het pand toegekende woonfunctie zich 

niet tegen de kamerverhuur.  

c. Geconstateerd is dat overkapping wordt gebruikt als stalling/opslag ten behoeve van 

de woonfunctie (zoals bijvoorbeeld opslag/stalling. Dit bouwwerk is vergunningvrij. 
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Een vergroting van het bouwvlak voor een bedrijfsmatige functie achten wij hier niet 

gewenst.  

d. Door de afdeling handhaving van de Publieksdienst is vastgesteld dat er gewoond 

wordt in een bijgebouw. Het maken van woonfuncties en het wonen in een bijge-

bouw is in strijd met het gemeentelijk handhavingsbeleid.  

De bestemming kantoren kent echter geen regeling voor bijgebouwen. Omdat hier  

sprake is van een dubbelbestemming kantoren en wonen kan er ook in de bijgebou-

wen worden gewoond. Dat is niet acceptabel en in strijd met het consequente hand-

havingsbeleid. Daarom wordt voorgesteld een regeling op te nemen voor de bijge-

bouwen bij kantoren, waarin een woonfunctie niet is toegestaan.   

 

Conclusie 

In de voorschriften wordt onder artikel 2.11 in het bebouwingsschema toegevoegd bij-

gebouwen behorende bij (dienst)woningen met een oppervlakte van 50 m2 en een hoog-

te van 3 en 5 meter. 

 

17  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. Reclamant wenst een bouwmogelijkheid voor het maken van een carport.   

Het huis is gelegen op een hoekperceel. De achterzijde/zijkant is tevens straatzijde.  

De voorzijde van de woning is tevens gelegen aan de straatkant. De voorgevel en de 

entree van de woning is gelegen op de plek waar volgens het bestemmingsplan bij-

gebouwen kunnen worden gerealiseerd. Deze situatie wil  reclamant juist vrij houden 

van bebouwing en deze mogelijkheden verplaatsen naar de zijde waar hij de oprit 

heeft. Daardoor ontstaat naar zijn mening een evenwichtiger beeld en minder bezwa-

rend. 

Reclamant heeft gebruik gemaakt van de geboden mogelijk om zijn zienswijzen mon-

deling toe te lichten in de P.M.A waarbij hij tevens een perspectief foto van de ge-

wenste situatie heeft overgelegd.  

 

Beoordeling 

a. De door reclamant voorgestelde situatie is ter plekke beoordeeld. Met de visie en on-

derbouwing van reclamant kan in deze situatie worden ingestemd.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt als volgt tegemoet gekomen: de plankaart wordt gewijzigd 

waarbij de erfaanduiding op de plankaart gelegen aan de zijde van de voordeur van de 

woning wordt gewijzigd in tuin en waarbij de tuinaanduiding tussen de percelen 94 en 

96 wordt gewijzigd in erf zodat de bouw van de gewenste carport mogelijk wordt ge-

maakt. 

 

18  Zienswijze van  […] 

Inhoud van de zienswijze 

a. De woningen aan de Ratelaar zijn ruimer bestemd dan de geldende bestemming. Er 

bestaat bezwaar tegen het gebruik van de woningen aan de Ratelaar nrs. 27 tot en 

met 31 en nr. 21. Deze woningen worden gebruikt voor bewoning door jong volwas-

senen en nr 29 is in gebruik als kantoorpand en wordt niet voor woondoeleinden ge-

bruikt.   

Het bezwaar richt zich in hoofdzaak op nummer 21. Dit pand ligt tussen woningen 

die uitsluitend door gezinnen wordt gebruikt. De andere nummers hebben betrekking 

op een geïsoleerd blok dat minder effect heeft op de omgeving.   

b. Het huidige gebruik geeft overlast in verband met de wisseling van bewoning; 

c. Het gebruik van huisnr. 21 leidt tot financiële schade. De woning wordt minder goed 

verkoopbaar. 

d. Reclamant deelt mede dat zij nooit op de hoogte is gebracht van de aanpassingen op 

het bestemmingsplan en dat de Passarel over iedere stap blijkt te zijn geïnformeerd.   
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e. Reclamant heeft bezwaren gemaakt bij brief van 2 augustus 2007. 

 

Beoordeling 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid.  

Reclamant heeft niet tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 

zienswijzen ingediend maar voor de tervisielegging met de gemeente gecommuni-

ceerd over de handhaving van de woonbestemming. Hem is echter niet gewezen op 

de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan en de besluitvorming over de 

inspraakreacties. Wij menen dat hij gelet op zijn reactie in deze er van kon uitgaan 

dat dit wel zou gebeuren.  Vandaar dat hierna inhoudelijk op de zienswijzen wordt 

ingegaan.  

a. Voor de woningen Ratelaar, 27, 29 en 31 is de bestemming bijzonder wonen opge-

nomen. Deze bestemming is in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen naar aan-

leiding van de inspraakreactie van de De Woonwensen. De Woonwensen heeft aan-

gegeven dat de woningen gebruikt worden door cliënten met een verstandelijke be-

perking. Deze cliënten behoeven 24 uurs begeleiding.  

Sedert begin jaren negentig worden de woningen verhuurd aan De Passarel. Omdat 

hier 24-uurs begeleiding plaatsvindt kan het gebruik van de woningen niet onder de 

reguliere woonbestemming vallen. Binnen de bestemming bijzonder wonen zijn naast 

reguliere woningen ook zorgwoningen mogelijk. Zorgwoningen zijn omschreven als 

woningen waarbij geestelijke en/of lichamelijke verzorging plaatsvindt.  

De bestemming bijzonder wonen zoals dat in het ontwerpbestemmingsplan is opge-

nomen, achten wij aanvaardbaar en is in overeenstemming met het huidige gebruik.  

Reclamant geeft aan dat zijn zienswijze zich niet hoofdzakelijk richt tegen deze wo-

ningen maar specifiek voor het begeleid wonen in het perceel nr. 21.  

Hierover wordt het volgende opgemerkt.  

In Apeldoorn wordt standaard in de bestemmingsregels vastgelegd dat begeleid wo-

nen onder de bestemming wonen valt mits dit wordt beperkt door maximaal 2 wo-

ningen per bebouwingsvlak. Door deze beperking van 2 woningen per bebouwings-

vlak, valt begeleid wonen onder de reguliere woonfunctie. 

Het essentiële verschil tussen begeleid wonen en bijzonder wonen is dat bij begeleid 

wonen de begeleiding door externen plaatsvindt en dat de begeleiders ter plaatse niet 

verblijven.  

Resumerend: 

Bij de bestemming wonen is begeleid wonen (begeleiding door externen) beperkt tot 

maximaal 2 woningen per bouwvlak; 

Bij de bestemming bijzonder wonen geldt deze beperking van 2 woningen per bouw-

vlak niet en is 24-uurs begeleiding mogelijk. 

b. Het kan voorkomen dat de bewoners regelmatig verwisselen. De woning van recla-

mant maakt onderdeel uit van een blok van totaal 8 woningen met 1 bebouwings-

vlak. In dit bebouwingsvlak zijn dus maximaal 2 woningen toegestaan voor begeleid 

wonen.  Hierbij is dus essentieel dat de bewoners in enige mate zelfstandig functio-

neren. Dit beleid waarbij de woonfunctie voorop staat achten wij met de gegeven 

beperking van maximaal 2 per blok aanvaardbaar. 

c. Indien reclamant van oordeel is dat hij schade lijdt tengevolge van dit bestemmings-

plan dan bestaat er op grond van artikel 6.1 en volgende van de Wet ruimtelijke or-

dening de mogelijkheid voor belanghebbenden om een planschade verzoek in te die-

nen bij het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt dan na in-

winning van advies een besluit over het verzoek. 



Zienswijzennota Stadsdeel Noord Oost  mei 2009     15  

d. Het inspraakproces op dit bestemmingsplan is begonnen met een bewonersbrief die 

huis aan huis is verspreid. Er zijn twee informatieavonden gehouden waarbij het be-

stemmingsplan is toegelicht.  

Daarna wordt van de vervolgstap in het bestemmingsplanproces (ter inzage legging 

van het ontwerpbestemmingsplan) alleen bericht gestuurd naar diegenen die op het 

bestemmingsplan  hebben gereageerd. Deze werkwijze is hier ook gevolgd. Aange-

zien reclamant niet op het bestemmingsplan heeft gereageerd, is hij niet van de ter 

inzage legging in kennis gesteld.   

Publicatie vindt uiteraard verder plaats volgens de wettelijke procedure.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 

III  Ambtshalve wijzigingen 

De volgende ambtshalve wijzigingen zijn in het plan aangebracht:  

1. Bij brief van 18 november 2008 wordt door de eigenaar van het perceel Halstraat 9, 

Nassau Golf B.V. verzocht om een deel van het gebouw te bestemmen tot kantoor 

overeenkomstig het huidig gebruik. Ook wordt verzocht  om de functiemogelijkheid 

van maatschappelijk op te nemen.   

In het geldende bestemmingsplan is een bedrijvenbestemming van toepassing. Re-

clamant geeft aan dat een bedrijfsbestemming hier moeilijk te realiseren is vanwege  

de bouwkundige situatie en het ontbreken van buitenruimte.   

Wij kunnen reclamant hierin volgen en stemmen in met een kantoorbestemming.  

 i.p.v. bedrijfsbestemming zoals dat nu geldend is.   

De gevraagde functieverruiming naar maatschappelijk achten wij  niet gewenst. Ten 

eerste ligt hieraan geen onderbouwing aan ten grondslag en ten tweede heeft een 

dergelijk voornemen niet ter inzage gelegen. 

2. De heer Gaasbeek, Kruizemuntstraat 313  heeft een bouwaanvraag ingediend voor 

een uitbreiding van de garage op gronden met een geldende bestemming groenvoor-

ziening. In het ontwerpbestemmingsplan is eveneens een groenbestemming opgeno-

men. Deze grond is door de verzoeker aangekocht.   

De betreffende grond heeft ter plaatse geen enkele functie meer als groenzone tus-

sen openbaar gebied en  de privetuin omdat deze strook al erg smal is. Deze grond 

komt derhalve niet voor de kwalificatie van groenvoorziening in aanmerking en kan 

worden gewijzigd in erf. De bouwaanvraag is inmiddels gepubliceerd en hiertegen is 

een zienswijze  ingediend. Behandeling van de zienswijze vindt plaats in het kader 

van het bouwvergunningtraject. Tegen de bebouwing van dit perceel bestaat geen 

planologisch bezwaar.  

3. De heer W. Beumer, Deventerstraat 89  verzoekt bij mail van 17 december om het 

bestemmingsplan aan te passen aan de feitelijke situatie. Het gaat dan om bestem-

ming kantoor overeenkomstig het feitelijk gebruik zoals dat sedert 2002 plaatsvindt. 

Daarvoor was hier gevestigd een orthodontist. 

Deze gevraagde aanpassing is terecht. Het perceel krijgt een kantoorbestemming 

waarbij tevens wonen mogelijk is.  

4. Voor het perceel Hester Hoofterf is een aanvraag om bouwvergunning ingediend. De 

ingetekende goothoogte is een belemmering voor de realisering van het bouwplan. 

Dit bouwplan is in nauwe samenwerking met de externe stedenbouwkundige ontwik-

keld en goed afgestemd met de woonomgeving. Tegen het schrappen van de goot-

hoogte bestaat geen bezwaar.  

5. Voor het perceel Molenstraat 167 wordt verzocht om het bestemmingsplan in over-

eenstemming te brengen met een onherroepelijk verleende bouwvergunning en de 

hiermee in overeenstemming zijnde feitelijke situatie. Aan dit verzoek wordt tege-

moet gekomen. 

6. Het perceel Venkelstraat 24 is geen detailhandel maar kantoor. Plankaart wordt hier-

op aangepast. 
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7. Landgoed Welgelegen heeft verzocht om voor het perceel gelegen op de hoek tussen 

Baron Sloetkade en Lange Grafte de bestemming GD 1 toe te voegen. Het betreffen-

de bouwdeel vormt de ruimtelijke aansluiting tussen het 5 laagse blok aan het kanaal 

en de 3-laagse bebouwing rond het achterliggende hof. In dit gebied wordt gestreefd 

naar functiemenging. Gezien de beperkte kwaliteiten voor wonen leent dit inmiddels 

gereedgekomen bouwdeel zich uit stekend voor GD 1 functies (klein kantoor, atelier 

etc.). De ontwikkelaar heeft de omgeving van het vorenstaande op de hoogte ge-

steld.  

Tegen deze functieverruiming bestaat geen bezwaar en de plankaart wordt hierop 

aangepast. 

8. Voor de geprojecteerde torenflat aan de baron Baron Sloetkade is een artikel 19, lid 2 

procedure gevoerd. De ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende stukken 

voorzien in het mogelijk maken van een publieke/commerciële functie op de tweede 

bouwlaag. Tegen dit voornemen zijn geen zienswijzen ingediend. 

De plankaart en de voorschriften worden in overeenstemming gebracht met deze 

ruimtelijke onderbouwing door middel van de aanduiding gd1a.  

9. Er is een bouwaanvraag ingediend voor de realisering van 2 woningen aan de Kruis-

bessenhof/Bloemheuvellaan ter vervanging van 1 woning. Voor deze bouwaanvraag  

is een artikel 19, lid 2 WRO procedure gevoerd en hiertegen zijn geen zienswijzen in-

gediend. De bouwvergunning is op 3 maart 2009 verleend. Het bestemmingsplan kan 

thans in overeenstemming worden gebracht met de verleende bouwvergunning.  

10. Voor het perceel Pinksterbloem is de bestemming detailhandel opgenomen. In het 

geldende bestemmingsplan is dit perceel bestemd tot horeca en in gebruik als cafeta-

ria. De bestemming winkel is dus niet correct. Voorgesteld wordt hieraan de be-

stemming woondoeleinden te geven met een cafetaria/restaurant functie voor de be-

gane grond. Daarmee wordt t.o.v het geldend recht de flexibiliteit vergroot ( mogelijk 

omzetten van wonen) en wordt een passende bestemming gegeven in overeenstem-

ming met het huidige gebruik. 

11. Basisschool Hertog van Gelder aan de Morellenlaan heeft vanwege de grote groei aan 

leerlingen verzocht om medewerking aan de bouw van twee lokalen voor het basis-

onderwijs en twee lokalen voor buitenschoolse opvang. Het gaat in totaal om ca 350 

m² bebouwd oppervlak, deels in 1 en 2 bouwlagen. Het bestemmingsplan voorziet 

niet in deze uitbreiding.   

Het plan is op 6 november 2008 in een bewonersavond gepresenteerd waarbij de 

vragen en opmerkingen met name betrekking hadden over de verkeerssituatie. Er is 

aan de gemeente gevraagd om diverse (verkeers)maatregelen te bezien zoals een ze-

brapad aan de Bloemheuvellaan, een rotonde aan het einde van de Morellenlaan, een 

verkeersbord en een stopverbod in de Groenoordlaan.   

Op 12 januari  2009 heeft er een de tweede bewonersavond gehouden waarbij een 

terugkoppeling heeft plaatsgevonden over de verkeerssituatie. Algehele conclusie is 

dat er geen inhoudelijke bezwaren bestaan tegen de voorgenomen uitbreiding van de 

school. Een inwoner uit de Groenoordlaan stemt echter niet in met de uitbreiding 

maar wil eerst de verkeerssituatie opgelost hebben. Omdat de voorgenomen uitbrei-

ding nagenoeg geen relatie heeft met de verkeersaspecten wordt voorgesteld om 

hieraan voorbij te gaan.   

Over de verkeerskundige situatie is geconcludeerd dat een zebrapad bij de Bloemheu-

vellaan niet haalbaar is.   

De gewenste aanleg van een keerlus zal verkeerstechnisch onderzocht worden. Om 

op voorhand deze ontwikkeling niet uit te sluiten zal het bestemmingsplan op dit on-

derdeel worden aangepast. Een klein deel van de bestemming groenvoorziening 

wordt daarom verblijfsgebied.  

Er wordt in de Morellenlaan een verkeersbord "doodlopende weg" terug geplaatst. 

Een stopverbod in de Groenoordlaan is echter niet haalbaar. 

Voorts is afgesproken dat omwonenden en school overleg houden over eventuele 

knelpunten.  
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12. Door de Woonmensen is verzocht om planologische medewerking voor de bouw van 

10 zorgappartementen aan de Boterbloem 17. Tegen het voornemen om met toepas-

sing van artikel 19, lid 2 WRO medewerking te verlenen is 1 zienswijze ingediend. De 

ingediende zienswijze is niet van dien aard dat de vrijstelling wordt geweigerd. 

Voorgesteld het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met de vergunde 

situatie. Voor wat betreft de rechtsbescherming wordt opgemerkt dat tegen de 

bouwvergunning een afzonderlijke rechtsgang open staat en dat tegen het vaststel-

lingsbesluit van dit bestemmingsplan beroep kan worden ingesteld bij Gedeputeerde 

Staten.  

13. Verwezen wordt naar de zienswijze onder nr.14 (J. ten Cate e.a. ) waarbij de plan-

kaart ambtshalve wordt aangepast; 

14. De aanduiding parkeergarage voor het perceel Burgemeester Jonkheer Quarles van 

Uffordlaan en Welgelegenweg wordt uitgebreid met 2 meter. 

15. Tegenover restaurant de Brugwachter aan de Molenstraat is een bouwmogelijkheid 

voor "Gemengd 2". Op gronden met deze bestemming zijn mogelijk kantoren, bedrij-

ven en toonzaal". In verband met de ligging aan het kanaal wordt voorgesteld om ter 

plaatse eveneens de mogelijkheid  open te houden voor sport,  recreatie en maat-

schappelijk en horeca m.u.v. nachtclub, bar-dancings en discotheken), voorzover de 

horeca  een geïntegreerd en ondergeschikt deel uitmaakt van de toegestane functies.  

16. Het bouwvlak hoek Kanaalpad, Deventerstraat en Burgemeester Jonkheer Quarles 

van Uffordlaan is niet correct opgenomen. De bouwhoogtes kunnen worden afge-

stemd op het vervaardigde bouwplan waarbij hoogten zijn aangegeven van 8 en 14 

meter. Ten opzichte van het geldend recht is dit grotendeels een verbetering van de 

situatie.  

17. Er is een bouwaanvraag ingediend voor de realisering van 4 appartementen en com-

merciële voorzieningen op het perceel hoek Deventerstraat/Molenstraat. Voor deze 

bouwaanvraag is een artikel 19, lid 2 WRO procedure gevoerd en hiertegen zijn geen 

zienswijzen ingediend. De bouwvergunning is op 3 maart 2009 verleend. Het be-

stemmingsplan kan thans in overeenstemming worden gebracht met de verleende 

bouwvergunning en hiervoor wordt de bestemming gewijzigd in "Wonen (gestapeld) 

met de aanduiding gemengd 2" en een bebouwingshoogte van 10 meter; 

18. De percelen Pinkesterbloem 2 en 6 behoeven naast de woningbestemming tevens 

een winkelbestemming overeenkomstig het geldende bestemmingsplan. 

19. Het bouwvlak achter Jan van Nuijshof 21 wordt aan de huidige gerealiseerde situatie 

aangepast. 
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AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak in het geding tussen: 

[appellant], wonend te [woonplaats], 

en 

het college van gedeputeerde staten van Gelderland, 
verweerder. 

1. Procesverloop 

Bij besluit van 27 november 2009 heeft het college besloten over de goedkeuring van het door de raad van de 
gemeente Apeldoorn bij besluit van 9 juli 2009 vastgestelde bestemmingsplan "stadsdeel noord-oost". 

Tegen dit besluit heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 26 januari 2010, beroep ingesteld. 

De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 19 februari 2010. 

Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft de raad een schriftelijke uiteenzetting gegeven. 

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige. 

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 februari 2011, waar I.P. [appellant], in persoon, en het college, 
vertegenwoordigd door P.G.A.L. Evers, werkzaam bij de provincie, zijn verschenen. Voorts zijn ter zitting de raad, 

vertegenwoordig door M.G.J. Beimer, werkzaam bij de gemeente, en [bestuurder] van de stichting Passarel, 
verschenen. 

2. Overwegingen 

2.1. Het bestemmingsplan maakt het onder meer mogelijk om per bouwvlak maximaal twee woningen te benutten 

voor begeleid wonen. 

2.2. [appellant] kan zich niet verenigen met de in het plan geboden mogelijkheid tot het aanwenden van twee 
woningen per bouwvlak voor begeleid wonen. Het begeleid wonen in zijn directe omgeving leidt volgens [appellant] 
onder meer tot geluidsoverlast en waardevermindering van zijn woning. 

2.3. De raad stelt zich op het standpunt dat het binnen het gemeentelijk beleid past om in maximaal twee woningen 

per bouwvlak begeleid wonen mogelijk te maken. Het college onderschrijft dit. 

2.4. Ingevolge artikel 2.2 van de planvoorschriften, voor zover thans relevant, zijn de op de plankaart voor "Wonen" 
aangewezen gronden bestemd voor: 

a. woningen, waaronder woningen ten behoeve van begeleid wonen tot maximaal 2 woningen per bebouwingsvlak. 

Ingevolge artikel 1.1, aanhef en onder 14, wordt onder begeleid wonen verstaan: vormen van wonen waarbij de 
begeleiding door externen plaatsvindt, zodat zelfstandig wonen mogelijk wordt of blijft. 

Ingevolge artikel 2.3, voor zover thans relevant, zijn de op de plankaart voor "Bijzonder wonen" aangewezen 
gronden bestemd voor: 

a. woningen; 

b. (een complex van) zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen ten behoeve van zorg en verpleging. 

Ingevolge artikel 1.1, aanhef en onder 56, wordt onder een zorgwoning verstaan: een gebouw of zelfstandig 
gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van personen die niet zelfstandig kunnen wonen en die 
geestelijke en/of lichamelijke verzorging behoeven. 

2.4.1. De woning aan de Ratelaar 21 die naast de woning van [appellant] staat, is thans in gebruik als woning voor 
begeleid wonen. De stichting Passarel benut deze woning voor jong volwassenen met een beperkte verstandelijke 
beperking, opdat zij onder begeleiding kunnen integreren in de woonomgeving. Tegenover de woning van 
[appellant] liggen verder drie zorgwoningen. 

Voor zover [appellant] betoogt dat niet twee woningen per bouwvlak voor begeleid wonen hadden mogen worden 
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toegestaan, overweegt de Afdeling dat het college zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de 
mogelijke verslechtering van het woon- en leefklimaat door de combinatie van woningen bestemd voor begeleid 
wonen en zorgwoningen naast en tegenover de woning van [appellant] niet zodanig ernstig zal zijn dat het college 

bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid een groter gewicht heeft kunnen toekennen aan de 
behoefte binnen de gemeente Apeldoorn aan woningen voor begeleid wonen en zorgwoningen. Voor zover 
[appellant] betoogt dat de woningen voor begeleid wonen tot waardevermindering van de naastgelegen woningen 
kunnen leiden, overweegt de Afdeling dat geen grond bestaat voor de verwachting dat die waardevermindering 

zodanig zal zijn dat het college bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had moeten toekennen 
dan aan de belangen die in zoverre met de realisering van het plan aan de orde zijn. Voor zover [appellant] klaagt 
over geluidsoverlast als gevolg van het begeleid wonen, staat dit hier niet ter beoordeling en kan dit, zo nodig, in 
een daartoe geëigende procedure aan de orde komen. 

Ten aanzien van de door [appellant] aangevoerde bezwaren dat de woning aan de Ratelaar 21 leidt tot een 
vermindering van sociale contacten met directe buren, er bij deze woning vrijwel geen onderhoud aan de tuinen 
gepleegd wordt, hij waterschade heeft opgelopen als gevolg van lekkage in deze woning, en hij geen afspraken kan 
maken met de stichting Passarel, wordt overwogen dat dit geen bezwaren zijn die in het kader van de toetsing van 

het besluit tot vaststellen van het bestemmingsplan aan de orde kunnen komen, zodat ook hieraan in deze 
procedure moet worden voorbijgegaan. 

2.4.2. In hetgeen [appellant] heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat het college zich 
niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan in zoverre strekt ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening.  

In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit in zoverre 
anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. 

Het beroep is ongegrond. 

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

verklaart het beroep ongegrond. 

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. B. Klein Nulent, 
ambtenaar van staat. 

w.g. Hagen w.g. Klein Nulent 
lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 9 maart 2011 

218-677. 
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Bijlage 9  Procedureschema 
 

Voorontwerp ter inzage 

 

19-11-2007 - 17-12-2007 

Ontwerpplan ter inzage 

 

26-06-2008 - 06-08-2008  

Vaststelling door gemeenteraad 

 

09-07-2009  

Terinzagelegging vastgesteld plan 

 

10-09-2009 - 21-10-2009  

Goedkeuring door GS 

 

27-11-2009  

Terinzagelegging goedgekeurd plan 

 

17-12-2009 - 27-01-2010 

Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak 

 

ja 

Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling 

bestuursrechtspraak 

- 

Datum inwerkingtreding b.p. 

 

29-01-2010 

Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 

 

beroep ongegrond 

Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan 

 

09-03-2011  
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