
Gemeente Albrandswaard 

Nota zienswijzen en Staat van wijzigingen

bestemmingsplan ‘‘Poortugaal Dorp’’

17 mei 2013





 

Nota Zie
 

Het ontw

maart 20

Geduren

beantwo

 

Indiener

1. Mw. 

2. K.J.T

Ufot 

Gifts

3. Rich

 

De inged

Tevens w

 

Samenv
 

Indiener

Zienswijz

a. Indien

voort

bijgeb

aan d

de gr

betre

wegb

gevol

wordt

Indien

vigere

Dorp 

bijgeb

daarm

beste

overg

indien

twee 

breng

jurisp

Indien

de ge

moge

te late

niet v

de pe

enswijzen 

werpbestemm

013 tot en m

nde deze per

oord.  

rs zienswijz

E.N.M. van 

T.M. Hehenk

Beheer B.V

shop, Drenth

hard van Son

diende ziens

worden amb

vatting en be

r 1 (De Heuv

jze 

ner verzoekt

uin van bij zi

bouw’ te bes

dat de bestem

ronden is geg

ekking tot het

bestemmen e

lg daarvan o

t geplaatst. 

ner geeft aan

ende bestem

1999’ de be

bouw is gege

mee al op gro

emmingsplan

gangsrecht is

ner is het nie

maal onder 

gen. Indiener

prudentie op 

ner is van m

emeente om 

elijk open en 

en sluiten bij

van toepassin

ercelen beho

mingsplan “P

met donderda

riode zijn 3 z

zen 

Meijbeek-Ru

kamp verbon

., Plus Vastg

 & partners a

nsbeek, P.J. 

wijzen geven

tshalve aanp

eantwoordin

vel 20) 

t het bijgebou

ijn woning al

stemmen. Ind

mming ‘Tuin 

geven, de re

t bestaande b

en het bijgeb

onder overga

n dat reeds o

mmingsplan ‘

estemming ‘T

even en het 

ond van dat 

n onder het 

s geplaatst. V

et toegestaan

het overgang

r verwijst daa

dit punt. 

ening dat he

voortuinen z

groen te hou

j het dorpse 

ng is voor zij

orende bij de 

Poortugaal D

ag 9 mei 201

zienswijzen o

uizeveld, De 

nden aan Heh

goed B.V., D

assurantiën e

Tijkenstraat 

n aanleiding 

passingen vo

ng zienswijz

uw in de 

s ‘wonen – 

diener geeft 

– 1’ die aan 

chten met 

bijgebouw 

bouw als 

ngsrecht 

onder het 

Poortugaal 

Tuin’ aan het 

bijgebouw 

Volgens 

n gebouwen 

gsrecht te 

artoe naar 

et beleid van 

zoveel 

uden en aan

karakter, 

n perceel en

woningen 

Dorp” heeft o

13 voor het 

ontvangen. D

Heuvel 20, 3

henkamp, Va

ierenspeciaa

en pensioen

24, 3176 VG

tot aanpass

oorgesteld. 

zen 

Reactie g

n 

n 

a. In arti

beste

met d

bebou

besta

geldt. 

de loc

gerea

De be

voortu

grond

en de

indien

overg

Gezie

beste

beoog

de vo

geen 

beste

‘bijgeb

Daarb

de vo

Ook o

passe

woonb

op grond va

indienen van

De zienswijz

3171 EL Rho

an Riesen & 

alzaak Keize

en B.V. en H

G Poortugaal

ing van het b

gemeente 

kel 17 van d

mmingsplan 

e bestemmin

uwing mag w

ande maatvo

In geval van

catie van de 

aliseerd. 

epaling leidt e

uin van het p

d van de best

rhalve positi

ner stelt is he

angsrecht ge

en het voorga

mming ‘Tuin

gt, te weten h

ortuin aanwe

aanleiding o

mming ‘Won

bouw’.  

bij wordt nog 

ortuin geen s

om die reden

end. Voorts z

bestemming 

n artikel 3.8

n zienswijzen

zen zijn hiero

oon; 

Eisenberger

r, Pour Vous

Hypotheeksh

. 

bestemmings

e regels van

is aangegev

ng ‘Tuin – 1’ 

worden gehan

oering als ma

n herbouw m

bestaande b

ertoe dat het

perceel van in

temming ‘Tu

ef is bestemd

et bijgebouw 

ebracht.  

aande, voorz

– 1’ in hetze

het positief b

ezige berging

m aan het pe

nen’ te geven

opgemerkt d

sprake is van

 is een tuinb

zal het opnem

leiden tot m

8 Wro van v

n ter inzage 

onder samen

r Advocaten,

s Coiffures, T

op Poortuga

splan.  

n het 

ven dat op gr

de bestaand

ndhaafd, wa

aximale maa

mag de bebou

bebouwing w

t bijgebouw d

ndiener staa

in - 1’ is toeg

d. Anders da

niet onder h

ziet de bepal

elfde als indi

bestemmen v

g. Er bestaat

erceel een 

n met de aan

dat ter plaats

n een woonfu

bestemming m

men van een

meer 

 

1 

vrijdag 29 

gelegen. 

ngevat en 

, namens 

Tabac & 

aal; 

ronden 

de 

arbij de 

atvoering 

uwing op 

worden 

dat in de 

t op 

gestaan 

an 

het 

ing in de 

ener 

van de in 

t dan ook 

nduiding 

se van 

unctie. 

meer 

n 



 

De H

dat b

voort

indien

wonin

met e

b. Indien

dubb

wijst 

gebru

met d

grond

worde

omge

verlen

water

toelat

Volge

om d

op te 

ten b

dubb

hoofd

belan

Ook d

dubb

De w

partic

de wa

alleen

het w

dubb

alleen

c. Tens

het b

wonin

 

Indiener

Zienswijz

Volge

winke

dat lo

krijge

boven

euvel 12 t/m

ij de genoem

uin een bijge

ner is er voo

ngen geen s

een dorps, op

ner maakt be

elbestemmin

op beperking

uiksmogelijkh

de dubbelbes

den mag nam

en indien B&

evingsvergun

nen onder de

rhuishoudku

ten. 

ens inspreke

e desbetreffe

nemen, aan

ehoeve waa

elbestemmin

dwatergang b

ngen besche

de diepte va

elbestemmin

waterkant is im

culieren. Ond

atergang bep

n tot baggerw

water. Gelet d

elbestemmin

n de waterga

lotte merkt in

ijgebouw aa

ng wordt weg

rs 2 (m.b.t. D

jze 

ens indiener 

elcentrum De

okale ondern

en bij vestigin

n grote lande

m 24. Indiene

mde woninge

ebouw staat.

r de desbetr

prake van vo

pen en groen

ezwaar tegen

ng ‘Watersta

gen van de 

heden van d

stemming. O

melijk alleen 

&W een 

nning voor he

e voorwaard

ndige belang

er is er geen 

ende dubbel

ngezien de w

rvan de 

ng is opgeno

betreft waarv

rmd moeten 

n de strook m

ng is niet gem

mmers in eig

derhoud en b

perken zich d

werkzaamhe

daarop kan d

ng beperkt w

ang. 

ndiener nog o

n de achterz

gbestemd. 

De Portegal

is er bij de b

e Portegale a

emers voorr

ng in het win

elijke ondern

r wijst erop 

en in de 

Volgens 

effende 

oortuinen 

n karakter. 

n de 

at’. Indiener

e gronden 

Op de 

gebouwd 

et afwijken 

e dat de 

gen dit 

aanleiding 

bestemming

watergang 

omen, geen 

van de 

worden. 

met de 

motiveerd. 

gendom bij 

beheer van 

derhalve 

eden vanuit 

de 

worden tot 

op dat ook 

zijde van zijn 

e) 

bouw van het

afgesproken 

rang zouden 

kelcentrum 

nemers. 

g 

bebou

van d

toege

Meer 

indien

open 

b. Het is

dubbe

bouwm

dubbe

dubbe

behoe

hoofd

De die

‘Wate

grond

Hollan

meter

releva

dubbe

blijven

Erfbeb

valt en

overig

wegbe

c. Voor d

van in

grond

bouwv

de ac

en wo

desbe

‘bijgeb

bebou

verrui

 

Aanpass

Deze zien

bestemm

Reactie g

t a. Als ge

de ve

aange

de die

opgen

uwingsmoge

ie bestemmi

staan dan op

bebouwing t

ner is ongewe

en groen ho

s correct dat 

elbestemmin

mogelijkhede

elbestemmin

elbestemmin

eve van de g

watergangen

epte van de 

erstaat’ is in h

d van de over

ndse Delta a

r. Bij het best

ant wie daarv

elbestemmin

n. 

bouwing die 

n met een ve

gens nog ste

estemd. 

de gronden a

ndiener geldt

d van deze w

vlak erfbebo

htertuin van 

ordt niet weg

etreffende bij

bouw’ wordt 

uwingsmoge

md. Dat is n

singen 

nswijze leidt 

ingsplan. 

gemeente 

evolg van de

rbeelding va

epast: de ope

erenspeciaal

nomen en op

lijkheden, aa

ng meer erfb

p grond van 

ter plaatse va

enst, nu gest

uden van vo

als gevolg va

g ‘Waterstaa

en van de gr

g beperkt wo

g is echter o

eldende Keu

n beschermd

strook met d

het ontwerpb

rlegreactie va

angepast va

temmen van

van de eigen

g zal derhalv

binnen de d

ergunning is 

eds toegesta

aan de achte

een woonbe

oonbestemm

uwing moge

indiener is d

bestemd. Ind

gebouw teve

opgenomen

lijkheden voo

iet gewenst. 

niet tot aanp

inspraakrea

n het ontwer

en ruimte tus

zaak is in he

p de verbeeld

angezien op 

bebouwing is

de tuinbeste

an de voortu

treefd wordt 

oortuinen. 

an de 

at’ de 

ronden met d

orden. De 

opgenomen t

ur op grond w

d dienen te w

de dubbelbes

bestemmingp

an het Wate

an 5 meter na

n de gronden

naar is. De 

ve gehandha

ubbelbestem

opgericht, is

aan en word

erzijde van d

estemming. O

ming is buiten

lijk. Het bijge

derhalve toeg

dien voor he

ens een aan

, zouden de 

or indiener w

passing van 

actie van indi

rpbestemmin

ssen de drog

et bouwvlak 

ding is aange

 

2 

grond 

s 

emming. 

in van 

naar het 

die 

ten 

waarvan 

worden. 

stemming 

plan op 

rschap 

aar 3,5 

 is niet 

aafd 

mming 

s 

t niet 

e woning 

Op 

n het 

ebouw in 

gestaan 

t 

duiding 

worden 

het 

ieners is 

ngsplan 

gisterij en 

egeven 



 

Indien

ontwe

Dorp’

Indien

a. Volge

de op

de die

overla

gelijk

vooro

indien

de op

vrage

bouw

ontwe

b. Indien

van d

Doele

voor 

vreze

voorb

van d

imme

versc

hetge

nade

c. Indien

de Pl

kanto

en ‘W

meer

daar 

moge

d. Volge

jurisp

bestu

State

Indien

decem

In die

appe

de be

duurz

moet

beho

groot

zeker

ner geeft aan

erpbestemm

’ dat uitgang

ner wijst daa

ens indieners

pen ruimte tu

erenspeciaa

ast. Als gevo

kluidende ins

ontwerpbeste

ners is het bo

pen ruimte aa

en zich af of 

wvlak voldoen

erpbestemm

ners zijn van

de bestemmi

einden er te 

detailhandel

en hierdoor d

bestaan word

de ruime bes

ers de mogel

chillende vorm

een uit het oo

lig is voor ind

ners verzoek

usmarkt ter 

oorruimte wo

Wonen’. Indie

r centrumfunc

aan gerelate

elijk moeten z

ens indieners

prudentie van

uursrechtspra

e om te bouw

ners wijzen o

mber 2012 (

e uitspraak is

llanten betoo

estaande juri

zame ontwric

en zijn voor 

eftekant van

tschalige leeg

r ruimtelijke g

n dat op gron

ingsplan ‘Po

spunt wordt 

artoe op het v

s zal er als g

ussen de dro

lzaak sprake

olg van een 

praakreactie

emmingsplan

ouwvlak ter p

angepast. In

de aanpassi

nde is verwe

ingsplan. 

n mening dat

ng Gemengd

ruime mogel

 ontstaan. In

dat zij in hun 

den bedreigd

stemming bes

ijkheid tot ve

men van det

ogpunt van c

dieners. 

ken de beste

plaatse van d

ordt gewijzigd

eners wijzen 

cties ook (al 

eerde) kantoo

zijn. 

s is het in str

n de Afdeling

aak van de R

wen voor leeg

op de uitspra

nr. 20120038

s door een va

ogd dat in afw

sprudentie o

chting ook ru

het toetsen v

 detailhande

gstand en ve

gevolgen kun

nd van het 

oortugaal 

verlaten. 

volgende. 

evolg van 

gisterij en 

e zijn van 

e op het 

n van 

plaatse van 

dieners 

ng van het 

rkt in het 

als gevolg 

de 

lijkheden 

ndieners 

d. Als gevolg

staat 

estiging van 

ailhandel, 

concurrentie 

emming van 

de 

d in ‘Kantoor’

erop dat bij 

dan niet 

orfuncties 

rijd met 

g 

Raad van 

gstand. 

aak van 5 

85/1/T1/R2).

an de 

wijking van 

over 

uimte zou 

van de 

el, nu 

erpaupering 

nnen 

 

’ 

. 

dat de

bedra

gekoz

oogpu

inspra

vooro

duide

b. Het be

van P

houde

de op

met c

winke

Een s

onder

goede

beste

moge

detailh

binne

het be

Het vo

doel e

nader

ontwik

van m

gegev

en uit

Daarb

te late

onder

echte

waard

c. Voor h

voor e

beste

vigere

Centr

aan d

de fun

kanto

besch

moge

grond

geme

beste

kanto

e bouwhoogt

agen. Er is vo

zen, omdat d

unt aanvaard

aakreactie va

ntwerpbeste

lijk verwerkt 

estemmingsp

Poortugaal te 

en. Daarvoor

en plek aan 

entrumfuncti

elgebied onts

sterk centrum

rnemers in P

e invulling va

mming ‘Gem

lijk maakt ma

handel toe te

n de uitbreid

estemmingsp

oorliggende 

extra ruimte t

re detaillering

kkelingsruim

mening dat da

ven aan de re

breiding van

bij is het aller

en om ons in

rnemers. In e

r niet toeges

door landelijk

het gehele w

een ruime be

mming sluit a

ende bestem

um is zeer fl

iverse functi

ncties wonen

ren achten w

hreven zijn in

lijk publieksg

d en geen ext

ente. Het vo

mming Cent

ren ten diens

te ter plaatse

oor een bouw

it vanuit sted

dbaar wordt g

an indieners 

emmingsplan

in het ontwe

plan heeft to

versterken e

r achten wij h

de Emmastr

es zodat er e

staat met logi

m is van belan

oortugaal. O

an deze locat

mengd’ opgen

aximaal 1.27

e staan. Deze

ingsruimte d

plan Poortug

bestemming

te bieden ma

g en invulling

te die al aan

aarmee einde

eeds lang ge

het centrum

rminst de bed

te zetten vo

een bestemm

staan een be

ke ketens wo

winkelgebied 

estemming C

aan op de be

mingsplan. D

exibel opges

es. Een verd

n op de bega

wij niet gewen

n de plantoeli

gerichte func

tra m2 aan ka

orgaande ne

rum wel toela

ste van de ho

e 4 meter ma

whoogte van 

denbouwkun

geacht. De 

op het 

n is voldoend

erpbestemmi

ot doel het ce

en levendig t

het noodzake

raat wordt op

een sterker 

ische loopro

ng voor alle 

Om te komen

tie hebben w

nomen die h

75 m2 b.v.o. a

e uitbreiding

die al voorzie

gaal Dorp uit 

gsplan heeft n

aar is juist ee

g van de 

nwezig was. W

elijk invulling

ewenste vers

mplan Poortu

doeling het b

oor lokale 

mingsplan is 

perking op te

orden uitgesl

hebben wij g

Centrum. Dez

estaande rec

De bestemm

steld en bied

dere verruimi

ane grond en

nst om reden

ichting: zo ve

cties op de be

antoorruimte

eemt niet we

aat dat binne

oofdfunctie z

 

3 

ag 

4 meter 

ndig 

e en 

ngsplan. 

entrum 

te 

elijk dat 

pgevuld 

utes. 

 tot een 

wij de 

et 

aan 

g past 

en was in 

1999. 

niet tot 

en 

Wij zijn 

g wordt 

sterking 

gaal.   

beleid los 

het 

e nemen 

oten. 

gekozen 

ze 

chten uit 

ming 

t ruimte 

ing met 

n 

nen die 

eel 

egane 

e in de 

g dat de 

en de 

zijn 



 

hebb

Indien

kan le

van P

 

Indiener

Zienswijz

Indiener 

bouwhoo

Koningin

vigerend

worden t

een bouw

bestemm

bouwmo

goothoog

van 10 m

bestemm

bestaand

 

 

 

 

 

 

               
1 H&S/Cro

en. 

ners wijzen o

eiden tot leeg

Poortugaal. 

r 3 (Koningi

jze 

maakt bezw

ogte die voor

nnelaan 11 z

de bestemmi

tot een gooth

whoogte van

mingsplan zij

ogelijkheden 

gte van 4 me

meter. Indien

mingsplan aa

de rechten. 

                      
onen, Distributie

op de overca

gstand in he

nnelaan 11)

waar tegen de

r zijn percee

zijn opgenom

ngsplan mag

hoogte van 6

n 10 meter. I

n deze 

beperkt tot e

eter en een b

ner verzoekt 

an te passen 

                       
eplanologisch o

apaciteit die 

t centrum 

) 

e goot- en 

l aan de 

men. In het 

g gebouwd 

6 meter en 

n het nieuwe

een 

bouwhoogte 

het nieuwe 

aan de 

onderzoek winke

toege

is voo

zijn fu

beste

Moch

voor e

past b

op da

mede

d. Van b

hebbe

uitbre

1.275

beant

In een

er vol

is. De

minde

DPO-

gevoe

 

Aanpass

Deze zie

bestemm

Reactie g

e 

Voor zove

bestemm

een gooth

voor de w

ook word

goothoog

 

Aanpass
Deze zien

bestemm

van de wo

van 6 me

elcentrum Poort

staan (bijvoo

or de bedrijfs

uncties die ho

mmingsoms

t u in de toek

een functie p

binnen de be

t moment be

werking kun

bouwen voor 

en juist geko

iding van he

 m2 b.v.o. zo

twoording on

n DPO-onder

doende mark

e bestemming

er bebouwing

onderzoek1 z

egd.  

singen 

nswijze leidt

mingsplan. 

gemeente 

er op de plan

ingsplan gee

hoogte van 6

woning van in

en aangepas

gte van 6 met

singen 
nswijze heeft

ingsplan. Op

oning aan Ko

eter worden o

tugaal, d.d. 20 m

orbeeld kanto

voering van 

oren bij de 

chrijving van

komst toch e

passend in he

estemming C

ekijken of we

nen verlenen

leegstand is

zen voor een

t winkelgebie

oals omschre

der b.  

rzoek uit 201

ktruimte in he

g is bovendie

g en/of functi

zal als bijlag

niet tot aanp

nkaart van he

en goothoogt

6 meter toege

ndiener. De v

st, in dien ve

ter wordt opg

t geleid tot a

p de verbeeld

oninginnelaa

opgenomen. 

mei 2011 

oorruimte die

de superma

n detailhande

een bouwplan

et centrum e

Centrum dan 

e daaraan 

n. 

s geen sprak

n beperkte 

ed met maxi

even in de 

11 is aangeto

et centrum a

en zo flexibe

ies mogelijk 

e bij het plan

passing van 

et vigerende

te is opgeno

estaan. Dit g

verbeelding z

erstande dat 

genomen. 

aanpassing v

ding zal ter p

an 11 een go

 

4 

e nodig 

rkt). Dit 

el. 

n hebben 

n niet 

zullen wij 

ke. We 

maal 

oond dat 

aanwezig 

el dat ook 

zijn. Het 

n worden 

het 

e 

omen, is 

geldt ook 

zal dan 

een 

an het 

plaatse 

oothoogte 



 

 

Ambtsh

1. In d

‘Tui

aan

wijz

2. Op 

aan

3. Op 

bou

4. De 

Kon

5. Het

6. De 

noo
 

alve wijzigin

de regels zal 

in’ (lid 17.2 o

ngepast zoda

zigingen). 

de verbeeld

ngepast van 4

de verbeeld

uwhoogten w

bestemming

ninginnelaan 

t bouwvlak aa

doorgang va

orden verplaa

ngen 

de bouwhoo

onder c) word

at kan worde

ing zal de go

4 meter naar

ing zal binne

worden aange

gsgrenzen aa

13 worden a

an de Dorsv

an het kantoo

atst en verru
 

ogte van bou

den aangepa

n afgeweken

oothoogte va

r 6 meter. 

en het bouwv

epast (zie sta

an de Willem

aangepast co

legel 11 word

or naar de ap

imd van 2,5 

uwwerken, ge

ast van 3 me

n van de hier

an de woning

vlak van de g

aat van wijzig

m Alexanderla

onform de fe

dt verruimd t

ppartemente

naar 3 mete

een gebouwe

eter naar 1 m

rvoor genoem

gen aan Koni

gemengde be

gingen).  

aan 4 t/m 14 

eitelijke situat

tot 10 bij 10 

en aan de Ac

r. 

en zijnde, in 

eter. Tevens

mde 1 meter 

nginnelaan 1

estemming e

en de oostzi

tie (zie Staat

meter richtin

hterweg 3 w

de bestemm

s wordt artike

r (zie Staat va

13 en 19 wo

enkele goot- 

ijde van 

t van Wijzigin

ng het noordw

wordt naar he

 

5 

ming 

el 17.3 

an 

rden 

en 

ngen). 

westen. 

t 



 

 

 

 

 

6 



1 

 

Staat van wijzigingen 

STAAT VAN WIJZIGINGEN - BESTEMMINGSPLAN POORTUGAAL DORP 
 

1. ALGEMEEN 
Het plan is op ondergeschikte onderdelen aangepast zoals onjuiste verwijzingen, redactionele 

verbeteringen, spellingsfouten en vergelijkbare aanpassingen van ondergeschikte betekenis. 

 

2. REGELS 
Het ontwerpbestemmingsplan zal op de volgende onderdelen worden aangepast: 

 

Artikel Ontwerpbestemmingplan Vastgesteld bestemmingsplan 

17.2 c. voor het overige uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ten dienste van de bestemming mogen 

worden gebouwd geldt dat de hoogte 

niet meer bedraagt dan: 

1. 1 m voor erfafscheiding; 

2. 3 m voor overige bouwwerken. 

c. voor het overige uitsluitend andere 

bouwwerken ten dienste van de 

bestemming mogen worden gebouwd 

waarvan de bouwhoogte niet meer mag 

bedragen dan 1 m. 

17.3 Burgemeester en wethouders kunnen bij 

omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 17.2 binnen de 

bestemming voor het bouwen aan de 

zijgevel van een entree-, tochtportaal en of 

erker, op voorwaarde, dat:  

a. de grondoppervlakte niet meer 

bedraagt dan 2 m2;    

b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 

de hoogte van de eerste bouwlaag van 

de bijbehorende woning;   

c. de afstand van het gebouw tot de naar 

de openbare ruimte toegekeerde 

perceelsgrens ten minste 1 m zal 

bedragen;     

d. de naast een woning bestaande 

parkeergelegenheid op eigen erf 

behouden blijft. 

17.3.1  Entree, tochtportaal en/of erker 

Burgemeester en wethouders kunnen bij 

omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in lid 17.2 binnen de 

bestemming voor het bouwen aan de 

zijgevel van een entree, tochtportaal en/of 

erker met dien verstande dat:  

a. de grondoppervlakte niet meer 

bedraagt dan 2 m2;    

b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 

de hoogte van de eerste bouwlaag van 

de bijbehorende woning;   

c. de afstand van het gebouw tot de naar 

de openbare ruimte toegekeerde 

perceelsgrens ten minste 1 m zal 

bedragen;     

d. de naast een woning bestaande 

parkeergelegenheid op eigen erf 

behouden blijft.  

17.3.2  Andere bouwwerken 

a. Burgemeester en wethouders kunnen 

bij omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in lid 16.2 binnen de 

bestemming voor het bouwen van 

andere bouwwerken met een 

bouwhoogte van maximaal 3 m, mits: 

b. geen aantasting plaatsvindt van de 

gewenste stedenbouwkundige 

structuur;  

c. het bouwplan geen afbreuk doet aan de 

belangen van omwonenden 

(bezonning, privacy). 
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3. VERBEELDING 
De planverbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zal gewijzigd worden zoals aangegeven op 

wijzigingskaarten A tot en met F. 

 

Wijzigingskaart A 

 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 
Een maximale goothoogte van 4 meter ter plaatse van de Koninginnelaan 11 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 

Een maximale goothoogte van 6 meter ter plaatse van de Koninginnelaan 11 
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Wijzigingskaart B 
 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 
Een maximale goothoogte van 4 meter ter plaatse van de Koninginnelaan 13 en 19 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 

Een maximale goothoogte van 6 meter ter plaatse van de Koninginnelaan 13 en 19 
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Wijzigingskaart C 
 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 
De opgenomen goot- en bouwhoogten zijn niet allemaal meer actueel 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 

De nieuwe actuele goot- en bouwhoogten 
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Wijzigingskaart D 
 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 
De bestemmingsplangrenzen aan de Willem Alexanderlaan 4 t/m 14 en de oostzijde van Koninginnelaan13 zijn niet conform de 

feitelijke situatie overgenomen 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 

De bestemmingsplangrenzen aan de Willem Alexanderlaan 4 t/m 14 en de oostzijde van Koninginnelaan13 zijn conform de 

feitelijke situatie overgenomen 
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Wijzigingskaart E 
 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 
Het bouwvlak is opgenomen conform de bestaande bebouwing 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 

Het bouwvlak wordt verruimd 
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Wijzigingskaart F 
 

Oude situatie: Ontwerp bestemmingsplan 

 
De doorgang van het kantoor naar het appartementencomplex is fout gesitueerd en te smal 

 

Nieuwe situatie: Gewijzigde vaststelling 

 

De doorgang van het kantoor naar het appartementencomplex is goed gesitueerd en de juiste breedte is opgenomen 

 








