
Corridor

Wijzigingen naar aanleiding van werksessies en raad van 25 juni 2013

In onderstaand overzicht staat aangegeven wat de wijzigingen zijn in het bestemmingsplan naar aanleiding van de werksessie gehouden op 4 juni 2013 en 18 
juni 2013 en de raad van 25 juni 2013. De tabel geeft aan wat het oorspronkelijke voorstel was van het college en vervolgens wat door de raad besloten is. In 
de laatste kolom staat aangeven hoe de wijziging tot stand is gekomen. De nummers in de eerste kolom komen overeen met de nummering van de 
zienswijzen. In de staat van wijzigingen zijn de hieronder benoemde aanpassingen met geel gearceerd. 

Verbeelding

No. 
zienswijze

Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding

Zie plankaart Parallelweg  5  wordt  het  bouwvlak  aan  de 
achterzijde  oppervlakteneutraal  aangepast 
waardoor ruimte ontstaat om de ligboxenstal te 
renoveren.

Ambtshalve aanpassing, na overleg met eigenaren en 
de omgevingsdienst is gekeken of er ruimte was om 
via  de  touwtjesmethode  mee  te  werken  aan 
verandering van het bouwvlak.

9,10,11,12
,

13,14,15

Verzocht is bij de Keulschevaart het 
mogelijk te maken om bij een platte 
afdekking uit te gaan van een 
maximale bouwhoogte van 10 
meter. Dit biedt voor hen meer 
mogelijkheden dan een goot- en 
nokhoogte van 8- en 12 meter.

Bestemming  Bedrijventerrein-1  gelegen  ten 
zuiden  van  de  waterzuivering  (Keulschevaart) 
de  goothoogte  verhogen  naar  10  meter  met 
voorwaarde dat deze plat afgedekt wordt.
Ten  noorden  van  de  rioolwaterzuivering  een 
hoogte van 10 meter voor platte daken hanteren 
en ter  hoogte van het  Rode Dorp een hoogte 
van  8  meter  voor  platte  dakken  hanteren.  Dit 
niet  via  een  wijzigingsbevoegdheid  regelen, 
maar  positief  bestemmen  in  het 
bestemmingsplan.

Zienswijze:  aangepast  voorstel  naar  aanleiding  van 
overleg  tussen  wethouder  en  insprekers  naar 
aanleiding van werksessie 4 en 18 juni
Het karakter van het bedrijventerrein dient behouden 
te blijven. Ook de infrastructuur is niet berekend op 
een grote toename van bedrijfsvloeroppervlakte. 
Daarom is een te grote toename van de toegestane 
hoogtes niet gewenst. 
In het vigerende plan is voor het deel tussen de straat 
Keulsevaart en de rioolwaterzuivering reeds een 
grotere goothoogte van 8m opgenomen ten opzichte 
van de huidige bestemming (goothoogte 6 meter). In 
de raad van 25 juni is een amendement aangenomen 
om voor het deel tussen Keulsevaart en de 
rioolwateringszuivering ook een hoogte van 10 meter 
toe te staan. Voor het gedeelte rondom het Rode dorp 
is een goothoogte dan 8 meter toegestaan woningen. 
Voor het gedeelte ten zuiden van de 



rioolwaterzuivering is een goot en bouwhoogte van 8 
en 12 meter opgenomen. In de vigerende regeling is 
sprake van enkel een maximale goothoogte van 8 
meter en is hier dus vooralsnog geen hogere 
goothoogte opgenomen. Voor dit gedeelte voegt een 
goothoogte van 10 meter met platte afdekking slechts 
beperkt extra bedrijfsoppervlakte toe. Het 
bestemmingsplan kan daarom op dit punt worden 
aangepast.

Regels

No.
zienswijz
e

Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding

In  artikel  12  (Horeca-2)  wordt  een 
afwijkingsbevoegdheid  opgenomen 
voor  het  plaatsen  van  een 
reclamemast;

Regel wordt verwijderd Ambtshalve aanpassing: De afwijkingsmogelijkheid is 
reeds via een algemene afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen in het bestemmingsplan. Deze regel zou 
dubbelop zijn.

In artikel 12 (Horeca-2) 12.2.2.b ‘de 
bouwhoogte van een verwijsmast 
bedraagt maximaal 35 meter’ 

Regel wordt verwijderd. Ambtshalve  aanpassing:  Naar  aanleiding  van  de 
werksessie van 4 juni  is  besloten om deze regel te 
schrappen. 

In  artikel  12  (Horeca-2)  wordt  een 
wijzigingsbevoegdheid  opgenomen 
waarbij  de  bestemming  “Horeca-2” 
omgezet  kan  worden  naar  de 
bestemming “Verkeer”;

Regel  wordt  verplaatst  naar  de  algemene 
afwijkingsregeling.

Ambtshalve  aanpassing:  de  wens  vanuit  de 
werksessie van 4 juni en 18 juni is om in meerdere 
gebieden de verkeersontsluiting te verbeteren. Deze 
wijzigingsbevoegdheid  kan  dan  overal  in  het 
plangebied gebruikt worden om de verkeersituatie te 
verbeteren zonder hiervoor een lange proceduretijd te 
doorlopen. Deze aanpassing is voorgesteld door de 
wethouder in de werksessie van 18 juni.

In  artikel  12  (Horeca-2)  wordt  een 
afwijkingsbevoegdheid  opgenomen 
voor  het  plaatsen  van  een 
reclamemast;

Regel wordt verwijderd Ambtshalve aanpassing: De afwijkingsmogelijkheid is 
reeds via een algemene afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen in het bestemmingsplan. Deze regel zou 
dubbelop zijn.



1,5,6,16 De voor 'Verkeer' aangewezen gronden 
zijn bestemd voor: 
a. wegen met een hoofdzakelijk 
doorgaand karakter; 
b. ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van verkeer - 
pontwachtersgebouw' tevens voor een 
pontwachtersgebouw; 

met de daarbij behorende: 
c. bouwwerken; 
d. parkeervoorzieningen en 
straatmeubilair; 
e. groenvoorzieningen; 
f. geluidwerende voorzieningen; 
g. kunstwerken; 
h. water en watergangen; 
i. voet- en fietspaden; 
j. nutsvoorzieningen; 

In artikel 14 (Verkeer) wordt de 
bestemmingsomschrijving aangepast in:
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:
a. wegen en paden
b. verkeer- en verblijfsvoorzieningen
c. parkeervoorzieningen
d. groenvoorzieningen
e. water en  waterhuishoudkundige 
voorzieningen;
f. bruggen en duikers
g. nutsvoorzieningen
met de daarbij horende:
h. bouwwerken geen gebouw zijnde.
i. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm 
van verkeer – pontwachtersgebouw’ tevens voor 
een pontwachtersgebouw.

Zienswijzen/  ambtshalve  aanpassing:  door  de 
bestemmingsomschrijving  aan  te  passen  kan  de 
hierboven  genoemde  algemene  afwijkingsregeling 
ook gebruikt worden om een bestemming te wijzigen 
voor  een  parkeervoorziening  op  maaiveld.  Deze 
aanpassing is  voorgesteld  door de wethouder in  de 
werksessie van 18 juni.

1,5,6,16 In  artikel  16  (Verkeer  – 
Verblijfsgebied)  zal  bij  de 
bestemmingsomschrijving  het 
volgende  worden  toegevoegd:  ter 
plaats  van  de  aanduiding 
“gebouwde  parkeervoorziening” 
tevens  voor  een  gebouwde 
parkeervoorziening  voor  maximaal 
600 parkeerplaatsen.

In artikel 16 (Verkeer – Verblijfsgebied) zal bij de 
bestemmingsomschrijving het volgende worden 
toegevoegd:  ter  plaats  van  de  aanduiding 
“gebouwde parkeervoorziening” tevens voor een 
gebouwde  parkeervoorziening  voor  maximaal 
400 parkeerplaatsen.

Zienswijzen/  ambtshalve  aanpassing:  Aangepast 
voorstel  naar  aanleiding  van  overleg  tussen 
wethouder  en  insprekers  naar  aanleiding  van 
werksessie 4 juni

Zie plankaart 2 In  artikel  16  (Verkeer  –  Verblijfsgebied)  wordt 
onder  16.2.2.b  de  regel  opgenomen  dat  de 
gronden  met  de  aanduiding  ‘parkeergarage’ 
mogen  ten  behoeve  van  een  parkeergarage 
voor maximaal 55% bebouwd worden

Ambtshalve  aanpassing:  bij  het  bouwen  binnen  de 
aanduiding  wordt  voldaan  aan  de  richtlijnen  ten 
behoeve van de milieuwetgeving. 

1,5,6,16 In  artikel  16  (Verkeer  – 
Verblijfsgebied)  wordt  onder 
16.2.2.a aangegeven dat maximale 

In  artikel  16  (Verkeer  –  Verblijfsgebied)  wordt 
onder 16.2.2.a wordt  de maximale hoogte van 
een parkeergarage 9 meter.

Zienswijzen/  ambtshalve  aanpassing:  Aangepast 
voorstel  naar  aanleiding  van  overleg  tussen 
wethouder  en  insprekers  naar  aanleiding  van 



hoogte voor een parkeergarage 14 
meter is.

werksessie 4 juni

1,5,6,16 In  artikel  16  (Verkeer  – 
Verblijfsgebied)  wordt  onder 
16.2.3.b aangegeven dat maximale 
hoogte voor een parkeergarage 14 
meter is.

In  artikel  16  (Verkeer  –  Verblijfsgebied)  wordt 
onder 16.2.3.b wordt  de maximale hoogte van 
een parkeergarage 9 meter.

Zienswijzen/  ambtshalve  aanpassing:  Aangepast 
voorstel  naar  aanleiding  van  overleg  tussen 
wethouder  en  insprekers  naar  aanleiding  van 
werksessie 4 juni

3 In artikel  17 (Water-1) wordt onder 
17.2.2.c.  aangegeven  dat  de 
bouwhoogte van een brug 25 meter 
is.

In artikel 17 (Water-1) wordt onder 17.2.2.c. de 
bouwhoogte  van  een  brug  aangepast  in  27 
meter.

Zienswijze:  de  hoogte  gemeten  vanaf  het  waterpeil 
reeds boven 20 meter uitkomt. Daar de brug ook nog 
hoger komt te liggen ivm Europese wetgeving biedt de 
hoogte  van  27  meter  voldoende  ruimte  voor  de 
nieuwe brug 

In  artikel  19  (Wonen)  wordt  onder  19.5  een 
afwijking opgenomen voor houden van een Bed 
& Breakfast met maximaal 4 eenheden.

ambtshalve  aanpassing:  deze  regel  was  nog  niet 
opgenomen in het bestemmingsplan.

Artikel 24 t/m 28 (archeologie) worden de regels 
aangepast 

ambtshalve  aanpassing:  de  regeling  wordt  beter 
leesbaar.

1,5,6,16 In  artikel  36  wordt  een  algemene 
wijzigingsbevoegdheid  toegevoegd  waarbij  het 
college  op  grond  van  artikel  3.6  van  de  Wet 
ruimtelijke ordening een bestemming te wijzigen 
in “Verkeer” onder de voorwaarden dat:
a.  de  belangen  van  de  eigenaren  en/of 
gebruikers  van  betrokken  en  nabijgelegen 
gronden niet onevenredig worden geschaad.

Zienswijzen/  ambtshalve  aanpassing:  Aangepast 
voorstel  naar  aanleiding  van  overleg  tussen 
wethouder  en  insprekers  naar  aanleiding  van 
werksessie 4 juni

Toelichting

No
zienswijz
e

Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding

Pag 53: P+R garage toevoegen als 
meegenomen ontwikkeling voor maximaal 400 
parkeerplekken en met een maximum hoogte 

Aangepast voorstel naar aanleiding van overleg 
tussen wethouder en insprekers naar aanleiding van 
werksessie 4 juni



van 9 meter
Pag 53: afbeelding 5,2 schrappen omdat dit een 
verouderde weergave is van de toekomstige 
horecavoorziening

ambtshalve aanpassing

Bijlagen

No Oorspronkelijk voorstel college Aanpassing Aanleiding
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