Nota Zie
enswijze
werpbestemm
mingsplan “Johannapolde
er” heeft op grond van artikel
a
3.8 W
Wro van 12 se
eptember
Het ontw
2014 tott en met 23 oktober 2014 voor het i ndienen van
n zienswijzen
n ter inzage gelegen. Ge
edurende
deze perriode is 1 zie
enswijze ontv
vangen. De zzienswijze is hieronder sa
amengevat een beantwoord.
Indienerrs zienswijzze
De ziensswijze is inge
ediend door 65
6 aangrenzzende bewon
ners van de Johannapold
J
der (de Haven
ndam,
Dorpsdijk, Zantelweg
g, Albrandsw
waardsedijk e
en Albrandsw
waardseweg)).
vatting en be
eantwoordin
ng zienswijzze
Samenv
nzende bewo
oners
Zienswijjze aangren
a. Recclamanten zijjn blij te cons
stateren dat het ontwerp bestemming
gsplan naar aaanleiding va
an hun
insp
praak is aang
gepast voor wat
w betreft h
het aantal eve
enementen, door deze teerug te breng
gen van
25 n
naar 3 evene
ementen per jaar. Reclam
manten zijn van
v mening dat
d onvoldoeende studie is
s verricht
naa
ar het maximaal mogelijk aantal bezoe
ekers op hett terrein van de Johannappolder.
b. Recclamanten sttellen dat hett evenement Griendpop vorig
v
jaar doo
or ca 1.500 bbezoekers is
s bezocht
en d
dat dit aantal bezoekers, ondanks he
et verkeerscirrculatieplan, heeft geleid tot een
verkkeerschaos. De veiligheid
d van omwo nenden kon hierdoor des
stijds niet woorden gegara
andeerd.
Recclamanten zijjn van menin
ng dat eerst o
onderzoek verricht moet worden naa r een maxim
mum
aan
ntal bezoekerrs voordat de
ergelijke aan
ntallen mogellijk worden gemaakt.
c. De locatie van het
h eveneme
ententerrein i n de Johann
napolder, is volgens
v
reclaamanten niett naar
en gekomen uit een verg
gelijkend ond
derzoek tusse
en locaties. Er
E is geen onnderzoek ged
daan
vore
naa
ar de capacite
eit van de hu
uidige infrasttructuur, de aanslag
a
op flora en faunaa en de zorg van
omw
wonenden te
en aanzien va
an veiligheid
d en overlast lijken andere
e locaties voolgens reclam
manten
gesschikter.
d. Recclamanten ve
erwachten da
at bij het toekkennen van een vergunn
ning uitgebreeide en gedettailleerde
rand
dvoorwaarde
en worden op
pgesteld voo
or het toeken
nnen van een
n vergunningg.
e. Volg
gens reclamanten is het ontwerpbesttemmingspla
an Johannapolder geen cconsoliderend
d
besstemmingspla
an gezien he
et toestaan va
an de bebou
uwing met 40
0%, de omvaang van het aantal
a
bezzoekers van evenemente
e
n en het aan
ntal van 1 miljoen bezoek
kbewegingenn.

Beantwo
oording zien
nswijze 1
In het on
ntwerpbestem
mmingsplan Johannapold
der worden drie
d eveneme
enten mogel ijk gemaakt. Naar
aanleidin
ng van eerde
ere inspraakrreactie op he
et voorontwerp bestemmiingsplan Johhannapolder is het
aantal evvenementen teruggebrac
cht naar 3 evvenementen per jaar met maximaal 33.500 bezoek
kers.
Voor dezze evenemen
nten dient vo
olgens de AP
PV een vergu
unning aange
evraagd te w
worden, die moet
m
voldoen aan bepaald
de voorwaard
den die geste
eld zijn in de
e APV (zie arrtikel 2.25 AP
PV). Deze
arden gaan in
n op de zorg van de recla
amanten, op het gebied van
v (verkeerss)veiligheid,
voorwaa
openbarre orde en he
et voorkomen
n of beperke n van overla
ast. Indien nie
et aan deze vvoorwaarden
n kan
worden vvoldaan, verleent de gem
meente geen vergunning..
Artikel 2.25 Eveneme
ent
1 Het is verboden zo
onder vergun
nning van de burgemeestter een evenement te orgganiseren.
1

2 De verrgunning kan
n worden gew
weigerd in he
et belang van
n:
a. de ope
enbare orde;
b. het vo
oorkomen of beperken va
an overlast;
c. de verrkeersveiligh
heid of de veiiligheid van p
personen of goederen;
d. de zed
delijkheid of gezondheid..
3 In afwijking van het gestelde in artikel 1.3 li d 1 dient een
n aanvraag voor
v
een
eveneme
entenvergun
nning tenmins
ste 8 weken voor aanvan
ng van het ev
venement inggediend te worden
w
bij
het colle
ege.
4 Het ve
erbod van hett eerste lid geldt niet voo
or een wedstrrijd op of aan
n de weg, vooorzover in he
et
geregeld
de onderwerp
p wordt voorzien door arttikel 10 junctto 148, van de
d Wegenverrkeerswet 19
994.
eactie is ook
k al aangege
even dat het bestemmingsplan Johan napolder gro
otendeels
In eerdere inspraakre
een conssoliderend karakter heeftt. Vanwege d
de waarschijjnlijke aanwe
ezigheid van beschermde
e soorten
dient ten tijde van concrete ru
uimtelijke on
ntwikkelingen
n (bij een wijzigingspla
w
an) nader ec
cologisch
ek plaats te
e vinden. In dat geval zal opnieuw
w moeten worden
w
ondeerzocht (middels een
onderzoe
zogenaa
amde ‘Planollogische Nattuurtoets’) off de natuurw
waarden word
den aangetaast. Dit dient plaats te
hebben voorafgaan
nd aan de betreffende
e ruimtelijke
e ontwikkelin
ng. Negatieeve effecten
n op de
houdingdoelsstellingen vo
oor de soorrten en hab
bitats, waarrvoor het N
Natura2000-g
gebied is
instandh
aangewe
ezen, zijn op
p voorhand niet
n uit te sluiiten. Bij conc
crete ruimtelijke ontwikkeelingen dient bekeken
te worde
en of nader onderzoek
o
in het kader va
an de Natuurbeschermin
ngswet aan dde orde is. Het unieke
leefgebie
ed van flora en fauna is derhalve
d
vold
doende besc
chermd.
Voorts iss aangegeve
en dat bij rec
cht geen on twikkelingen
n mogelijk wo
orden gemaaakt. Door middel van
eventuelle wijzigingsbevoegdhed
den is (her)o
ontwikkeling van enkele functies moogelijk. Wijzig
ging mag
uitsluiten
nd plaatsvind
den als vold
daan wordt aan de milieuaspecten. Op basis ddaarvan kan
n worden
aangeno
omen dat er geen sprak
ke zal zijn va
an significan
nte gevolgen voor het m
milieu. De om
mliggende
plannen moeten los worden
w
gezien van dit, in
n eerste insta
antie, consoliderend besttemmingspla
an.
De ziensswijze is ongegrond.
singen
Aanpass
Geen

Ambtshalve wijzigin
ngen

In het on
ntwerp besteemmingsplan
n is in de reggels opgenom
men dat bouwwerken binnnen de
bouwvlaakken gerealiiseerd moete
en worden. PPer abuis is dit
d voor de dienstwoninggen niet opge
enomen.
Gevolg zzou kunnen zijn
z dat diensstwoningen iin het hele gebied
g
met de bestemminng ‘ recreatie
e’
ontwikkeeld kunnen worden,
w
iets dat niet passt in zowel he
et ambitiedo
ocument als hhet
beeldkw
waliteitplan.
Ambtshaalve wijzigingg
De bouw
wregel met betrekking
b
to
ot de dienstw
woning (4.2 sub
s h) aanpa
assen door ‘ bbinnen het
bouwvlaak’ toe te voegen. Het be
estaande arttikel 4.2 sub h:

2

‘Op de in
n artikel 4 lid
d 1 (bestemm
ming recreatiie) bedoelde
e gronden mo
ogen uitsluittend bouwwerken
ten dienste van de bestemming
b
worden
w
geboouwd, met dien
d verstand
de, dat:
h. ten ho
oogste twee dienstwonin
ngen, ieder m
met een inho
oud van niet meer dan 5000 m3 mogen
worden gebouwd;’
wordt daan gewijzigd in:
‘Op de in
n artikel 4 lid
d 1 (bestemm
ming recreatiie) bedoelde
e gronden mo
ogen uitsluittend bouwwerken
ten dienste van de bestemming
b
worden
w
geboouwd, met dien
d verstand
de, dat:
h. ten ho
oogste twee dienstwonin
ngen binnen het bouwvlaak, ieder mett een inhoudd van niet me
eer dan
500 m3 mogen word
den gebouwd
d;’
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