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¥ 

Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Julianadorp 2017  

 

  

 

 

 

Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons 

ontvangen zijn. 

 

 

1. Algemeen 
 

Het ontwerpbestemmingsplan Julianadorp 2017 heeft vanaf 5 juni 2017 tot en met  

17 juli 2017 ter visie gelegen. Gedurende deze termijn hebben wij 1 zienswijze(n) ontvangen.  

 

In hoofdstuk 3 van deze nota worden een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld deze komen 

voort uit geconstateerde onjuistheden in het plan dan wel door nieuwe ontwikkelingen en nieuw 

vastgesteld beleid. 

 

In hoofdstuk 4 wordt een samenvatting weergegeven inhoudende hoe om te gaan met de ingediende 

zienswijzen en welke voorstellen naar uw raad worden gedaan om het ontwerp bestemmingsplan aan 

te passen en gewijzigd vast te stellen.  
 

Procedure 
Op de volgende pagina’s worden de zienswijzen nader behandeld en van commentaar voorzien. Bij 
de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze kort worden weergegeven. 
Vervolgens volgt de gemeentelijke reactie en tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in 
hoeverre de zienswijze aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Het nummer van de zienswijze komt overeen met het nummer in de bijlage.  
 

Na vaststelling door de Raad van de voorliggende nota van beantwoording worden degenen die een 

zienswijze hebben ingediend onder toezending van deze zienswijzennota op de hoogte gebracht.  

 
Binnen twee weken na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit 
bekendgemaakt en wordt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het moment van 
bekendmaking wordt verlengd naar zes weken indien 

 Gedeputeerde Staten of VROM- inspecteur tegen het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze 
hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen; 

 de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht t.o.v. 
het ontwerp. 

 
Gedurende de termijn van ter inzage (zes weken) kan een beroepsschrift tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan plan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.  
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking m.i.v. de dag na die  
o waarop de beroepstermijn van zes weken afloopt  

 – voor het hele bestemmingsplan - of indien een beroep is ingesteld uitgezonderd het 
onderdeel 

o waarop het beroep betrekking heeft en waarvoor een voorlopige voorziening is ingedient. 
o waarop de Raad van State uitspraak heeft gedaan  

 – voor het onderdeel waartegen een beroep is ingesteld. 
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2. Behandelen Zienswijzen en commentaar 
 

Bij de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze kort worden weergegeven. 

Vervolgens volgt de gemeentelijke reactie op de zienswijzen en tenslotte wordt in een apart voorstel 

aangegeven in hoeverre de zienswijze aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 

De nummers van de zienswijzen zijn gebundeld per indiener en zijn terug te vinden in een aparte 

bijlage bij het raadsvoorstel en besluit.  

Voor de volgorde is de datum van registeren aangehouden.  

 

 

 

1. Indiener 1 (AI17.05206, 17 juli 2017). 

 

Voetbalvereniging JVC Julianadorp 

t.a.v. M. van Leenen 

Postbus 1033 

1880 EA  Den Helder 

 

 
Procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 17 juli 2017.  
 
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd 
wordt deze ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 
Indiener 1 geeft aan dat: 

 
De gemeente Den Helder heeft het ontwerp-bestemmingsplan Julianadorp 2017 ter inzage liggen. 

Een en ander in het kader van de 10 jaarlijkse herziening van bestemmingsplannen. Ook vinden er in 

het plangebied een aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaats waarbij een actueel bestemmingsplan 

duidelijkheid biedt naar daar gevestigde bewoners en ondernemers. Met het opstellen van een nieuw 

plan kan als de ontwikkelingen gewenst zijn, tegemoet worden gekomen aan de wensen van deze 

bewoners en ondernemers. Hierdoor kunnen ruimtelijke procedures in de nabije toekomst vermeden 

worden. Dit laatste is de reden voor deze zienswijze.  

 

Bij de plaatselijke voetbalvereniging JVC-Julianadorp zijn recentelijk plannen ontstaan om de 

accommodaties te vernieuwen en in combinatie daarmee een sporthal te realiseren. Bovendien is al 

gesproken met JHC en BV Noordkop en de Den Helder Suns, die ook graag gebruik willen gaan 

maken van deze hal. Hiervoor is onlangs enige ideevorming opgestart. De ideevorming is niet geheel 

in overeenstemming met het Ontwerp-bestemmings-plan Julianadorp 2017. Middels het honoreren 

van een zienswijze kan de gemeente wijzigingen aanbrengen in het ontwerp-bestemmingsplan.  

 

Deze zienswijze is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Allereerst de stedenbouwkundige situatie 

zoals in het ontwerp-bestemmingsplan is opgenomen en de afwijking hierop. Dan de bouwregels en 

de afwijking met de ideevorming.  

 

stedenbouwkundige situatie 
 Het plangebied is in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen als bestemming sport. Ook is er voor 
uitbreiding, vergroten of veranderen van de accommodaties een bouwblok opgenomen.  
Het nieuwe plan geeft dus ruimte voor ontwikkelingen. In de uitsnede van de verbeelding is goed te 

zien waar in het ontwerp-bestemmingsplan het bouwblok ligt (zie figuur 1). 
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figuur 1: verbeelding ontwerp bestemmingsplan 

 

In de ideevorming is de locatie van de accommodaties verplaatst en gecombineerd met de wens een 

sporthal te realiseren (zie figuur 2). Het terrein voor de sporthal kan worden ingericht als openbaar 

gebied en gebruikt worden om te parkeren voor bezoekers. De oude locatie van de accommodaties 

komt hiermee vrij en kan ook gebruikt worden om het terrein te ontsluiten en parkeerplaatsen te 

realiseren. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van het zoveel mogelijk handhaven van het 

aanwezige groen.  
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Bouwregels  

Bouwwerken welke gebouwd mogen worden in het bouwvlak staan vermeld in artikel 11.2.1 van het 

ontwerp bestemmingsplan. Er mag uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden. Het maximale 

percentage van het bouwblok wat bebouwd mag worden is 80%. De maximale bouwhoogte bedraagt 

6 meter. Maximale dakhelling is 30-50 graden of een plat dak. Buiten het bouwvlak mogen gebouwen 

worden gebouwd met een maximale oppervlakte van 15m
2
 

 

en een maximale hoogte van 3m. Het 

gebouw mag uitsluitend gebouwd worden wanneer er wordt voldaan aan de Nota Parkeernormen Den 

Helder.  

 

De ideevorming wijkt af van het ontwerp-bestemmingsplan op een aantal punten. Het bouwvlak is 

elders gesitueerd, zoals is aangegeven onder de stedenbouwkundige situatie. Ook is het bouwvlak 

groter, immers ruimte voor een sporthal erbij. In figuur 3 is het bouwvlak aangegeven (het rode 

vierkant) deze is groter aangegeven rekening houdende met de in het ontwerp-bestemmingsplan 

genoemde maximale bebouwingspercentage van 80%.  

 

 
 

 
De maximale hoogte van 6 m. is niet toereikend om een sporthal te realiseren. Hiervoor is meer 

hoogte benodigd, denk aan een vrije hoogte in de zaal van ongeveer 10m. Hiermee zal een 

gebouwhoogte van ongeveer 12m gerealiseerd worden. Ook wordt in de Bouwregels opgenomen dat 

wordt voldaan aan de parkeernormen. Deze norm geeft aan dat er per 100m2 bruto vloeroppervlak 

2,4 parkeerplaatsen dienen worden te gerealiseerd. 

 

In de ideevorming is nog geen definitief PvE verwerkt. Als het volledige bouwblok (3500m
2
) wordt 

genomen als bruto vloeroppervlak van de accommodatie dan zullen er 84 parkeerplaatsen 

gerealiseerd dienen te worden. Dit is goed mogelijk op deze locatie. 
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Reactie: 

Wensen samengevat 
De plannen van indiener in ogenschouw nemend, in relatie met de bouwmogelijkheden in het 
ontwerp bestemmingsplan betreft het verzoek het verplaatsen van het in het ontwerp 
bestemmingsplan aangegeven bouwvlak met een oppervlak van 2200m

2
  in Noordelijke richting, 

waarbij het bouwvlak wordt vergroot naar 3500m2. 
 
Tevens wordt gevraagd de maximale bouwhoogte van 6 meter in het ontwerp bestemmingsplan te 
verhogen naar 12 meter.  
 
Planologisch kader 
De zienswijzen richten zich op het mogelijk maken van een nieuwe sporthal in Julianadorp. In 
Julianadorp zijn thans 3 sporthallen aanwezig (Sport en evenementenhal ’t Trefpunt, Sporthal 
Scholen aan zee en sporthal Noorderhaven). De behoefte aan een vierde hal wordt niet in de 
zienswijzen nader omschreven.  
 
Op grond van artikel 3.1.6, lid 2 dient de toelichting van een bestemmingsplan aan te tonen dat bij 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling (hetgeen bij het realiseren van de sporthal het geval is)  
beschreven te worden dat deze voorziet in een actuele regionale behoefte. In de thans ingediende 
zienswijze, wordt op geen enkele wijzen aangetoond dat er behoefte is aan een extra sporthal in 
de regio.  
Om deze reden is het planologisch dan ook niet mogelijk de sporthal mogelijk te maken in het 
thans voorliggende bestemmingsplan. 
 
 
Exploitatie 
De zienswijze met het verzoek een sporthal op de locatie te realiseren betreft een nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling. Bij zo een ontwikkeling is bij het ontbreken van een anterieure 
overeenkomst een exploitatieplan noodzakelijk. Deze ontbreekt bij de thans ingediende 
zienswijzen. Ook ontbreekt een planschadeovereenkomst die moet voorkomen dat eventuele door 
het initiatief ontstane planologische schade voor rekening van de gemeente komt. 
 
Op bovengenoemde reden is het gezien de ontbrekende financiële gegevens niet mogelijk het 
voorgestelde initiatief mogelijk te maken in het thans voorliggende bestemmingsplan.  
 
Procedureel 
De wensen van initiatiefnemer tot het realiseren van de sporthal zijn pas bekend gemaakt tijdens 
de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan. De voorgenomen  sporthal is gezien het 
beoogde  volume en hoogte niet te zien als een ondergeschikt bouwwerk. in de omgeving 
Omwonenden en andere belanghebbenden hebben op geen enkele wijze nog kennis kunnen 
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nemen van de plannen. Bij het opnemen van de hal bij het vaststellen van het bestemmingsplan  
bestaat er voor hun alleen maar de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State. Een 
hoogdrempelige optie, die geen recht doet aan de beoogde participatie van de bewoners bij het 
bestemmingsplan.  
 
Om deze reden wordt dan ook voorgesteld de sporthal niet mee te nemen in het thans vast stellen 
bestemmingsplan maar om het initiatief mogelijk te maken met een afwijkingsprocedure van het 
thans voorliggende bestemmingsplan.  
 
Samenvatting  
Op grond van hiervoor genoemde planologische, financiële en procedure aard wordt voorgesteld  
niet mee te werken aan de zienswijze met als doel het positief bestemmen van de gewenste 
sporthal. De plannen om te komen tot de gewenste sporthal zijn nog te prematuur om deze te 
vertalen naar een positieve bestemming.  
 
Na verdere uitwerking van de onderdelen zouden de plannen na nadere afweging mogelijk 
gemaakt kunnen worden middels een afwijking van het bestemmingsplan.   
 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar niet aan de zienswijzen tegemoet te treden. 
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2. Indiener 2 (AI17.05186, ingeboekt 18 juli 2017). 

 

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. 

Kantoor Zaandam 

Postbus 23000, 

1100DM  Amsterdam 

 

Namens: 

Dhr. Vons 

Vogelzand 3508 

Julianadorp 

 

  

 
Procedureel: 

De zienswijzen is gedateerd 13 juli 2017 per post verzonden op 14 juli 2017 (poststempel) en bij ons 
ingeboekt op  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd 
wordt deze ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  
 

De zienswijze van cliënt luidt daarbij als volgt:  

 

1. "Waarde - Archeologie"  
In het ontwerpbestemmingsplan is het gebied dat reeds is aangegeven op "Productie 2" dat voorheen 
bestemming "Waarde Archeologie" had verdwenen.  
Onder het vigerende bestemmingsplan waren deze gronden, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), nog mede bestemd voor de bescherming en de veiligstelling van de 
archeologische waarden van de gronden.  
 
U kunt alleen op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken 
belangen andere bestemmingen en voorschriften voor gronden vaststellen, wijzigen en/of 
verwijderen.  
 
Voorgaande blijkt niet uit het bestemmingsplan en de bijbehorende toelichting, dit levert strijd op met 
artikel 3:2 Awb, dan wel met artikel 3:4 Awb, of in ieder geval met de motiveringsplicht, zoals 
opgenomen in artikel 3:46 Awb.  
 
 
2. Mogelijk maken van afvalinzamelingssystemen binnen de bestemming "Verkeer Sl Ver-blijf'  
Ingevolge artikel 14.1 aanhef en sub 1 van het "Ontwerpbestemmingsplan Julianadorp 2017" zijn de 
voor 'Verkeer Verblijf' aangewezen gronden tevens bestemd zijn voor: 'bouwwerken geen gebouw 
zijnde waaronder: afvalinzamelingssystemen (....);'. (Productie 3)  
 
Het is zeer onwaarschijnlijk dat al deze gronden geschikt zijn om afvalinzamelingssystemen te 
realiseren. In het vigerende bestemmingsplan waren deze gronden nog niet bestemd voor 
afvalinzamelingssystemen en het is geenszins duidelijk waarom dit in het ontwerpbestemmingsplan 
wel mogelijk wordt gemaakt en of deze gronden ruimtelijk geschikt zijn voor afvalcontainers.  
 
Zoals eerder benoemd kunt u alleen op grond van gewijzigde planologische inzichten en na 
afweging van alle betrokken belangen andere bestemmingen en voorschriften voor gronden 
vaststellen.  
 
Het bestemmingsplan ontbeert op dit punt een onderbouwing en/of motivering. Het is derhalve niet 
duidelijk of afvalsystemen binnen de bestemminging "Verkeer Sc Verblijf' ruimtelijk wel 
aanvaardbaar zijn, welk planologisch inzicht hieraan ten grondslag ligt en alle betrokken belangen 
wel zijn afgewogen.  
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Volledigheidshalve wijst cliënt u erop dat in de toelichting bij het bestemmingsplan niets is 
opgenomen over afvalinzamelingssystemen.  
 
Cliënt stelt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat binnen de bestemming "Verkeer Sc Verblijf overal 
afvalinzamelingssystemen gerealiseerd kunnen worden zonder dat dit in strijd is met een goede 
ruimtelijk ordening. Op sommige plaatsen is dit namelijk helemaal niet gewenst, bijvoorbeeld op de 
locatie naast cliënt zijn woning, die is aangegeven op bijgaande verbeelding. (Productie 4)  
 
Voorgaande levert strijd op met artikel 3:2 Awb, dan wel met artikel 3:4 Awb, of in ieder geval 
met de motiveringsplicht zoals opgenomen in artikel 3:46 Awb.  
 
Cliënt stelt afvalinzamelingssystemen niet overal ruimtelijk aanvaardbaar zijn en verzoekt u dan ook 

om onderzoek te verrichten naar waar uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening 

daadwerkelijk "afvalinzamelingssystemen" gerealiseerd kunnen worden en daarbij rekening te 
houden met alle belangen, en dit te op te nemen in een ruimtelijke onderbouwing I motivering.  
 
Voorts verzoekt cliënt u aan om voor die plaatsen een "functieaanduiding" op te nemen in plaats van 
de alle gronden met de bestemming "Verkeer Sc Verblijf' geschikt te achten voor 
afvalinzamelingssystemen.  
 
De grond naast zijn woning (reeds aangegeven in productie 4) acht cliënt in ieder geval niet geschikt 
voor afvalinzamelingssystemen. Onder andere uit ruimtelijke oogpunt, omdat de (ver-keers-) 
veiligheid hiermee in het geding komt en sprake is van onevenredige belangenaantasting uit het 
oogpunt van privacy, zichtlijnen en overlast.  
 
C. Verzoek  

Het is om vorenstaande redenen dat cliënt u verzoekt het ontwerpbestemmingsplan conform de 

zienswijze van cliënt aan te passen. 

 

Reactie: 

 

1. Waarde Archeologie. 

In paragraaf 3.10.2  van de toelichting wordt ingegaan op het archeologie regime in het 

bestemmingsplan. Het in de zienswijzen aangehaalde gebied betreft het gebied Middelzand.  

In daarop volgende toelichting wordt aangegeven dat er geen ontwikkelingen te verwachten zijn in 

deze omgeving van plangebied. Zoals u terecht aangeeft is het realiseren van een 

afvalinzamelingssysteem wel een ruimtelijke ontwikkeling, zodat de toelichting op dit punt niet juist is. 

 

Het archeologie regime voor het gebied zoals verwoord in de Beleidsnota Cultuurhistorische waarden 

Den Helder welke ook vertaald was in het voorliggende bestemmingsplan Julianadorp Noord 2010 

geeft aan dat “Bij werkzaamheden met een oppervlak boven de 500 vierkante meter en dieper dan 35 

centimeter rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden.” 

 

Een afvalinzamelingssystem is kleiner dan de op grond van archeologie gestelde onderzoek 

verplichting. Omdat het bestemmingsplan geen ontwikkelingen toelaat die boven deze grens uitkomt is 

het niet opportuun om hiervoor een in principe “papieren” regelgeving op te nemen.  

Zeker als men kijkt naar de veranderende wetgeving. In de Omgevingswet die naar verwachting begin 

2019van kracht wordt mogen alleen nog maar gebieden aangewezen worden waar archeologisch 

onderzoek moet plaatsvinden indien er reële verwachtingen zijn dat ter plekke iets gevonden kan 

worden. Dat geldt niet voor het onderhavige gebied, tijdens alle bouwwerkzaamheden zijn  er in het 

verleden nog nimmer meldingen gedaan over archeologische vondsten.  

Gezien de met archeologisch onderzoek gepaard gaande kosten is het opnemen van een onderzoek 

verplichting dan ook niet in verhouding met zeer geringe kans op vondsten.  

Voorgesteld wordt dan ook om de archeologische aanduiding niet toe te voegen aan het vast te 

stellen bestemmingsplan. 

Wel wordt voorgesteld de toelichting paragraaf 3.10.2 aan te vullen op grond van deze reactie. 
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2. Afvalinzamelingsinstallaties 
Terecht maakt de indiener van de zienswijzen een opmerking over het opnemen van 
“Afvalinzamelingssystemen” in de regels. 
  
Voorgesteld wordt de benaming “afvalinzamelingssystemen ” te verwijderen uit artikel 14.1, lid l, van 
de regels. 
 
De reden hiervoor is niet het ontbreken van een goede onderbouwing en/of motivering voor het 
plaatsen van zo een installatie, maar het feit dat de plaatsing van containers voor het inzamelen van 
huishoudelijk afvalstoffen niet in een bestemmingsplan geregeld behoeft te worden. Op grond van 
Bijlage 2 artikel 2, van het Besluit omgevingsrecht valt zo een bouwwerk in de categorieën waarin voor 
bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist. 
 
Dit houdt in dat het plaatsen van een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen  
welke niet hoger is dan 2 meter (gerekend van het aansluitend afgewerkte terrein) en indien 
bovengronds geplaatst een oppervlak van niet meer dan 4 meter heeft vergunningsvrij is. 
 
Aangezien de beoogde containers behorende tot het afvalinzamelingssysteem en deze voldoen aan 
bovengenoemde voorwaarden bestaat er geen enkele reden dit nog nader te moeten in een 
bestemmingsplan. Vergunningsvrije bouwwerken behoeven immers niet aan een bestemmingsplan 
getoetst te worden. (zie ook uitspraak raad van state no. 201607003/1/R1, ELCI:NL:RVS:2017:1144) 
Het opnemen van deze bouwwerken in een bestemmingsplan heeft dan ook geen enkele 
toegevoegde waarde en zal alleen maar leiden tot verwarring.  
 
Het voorstel van indiener 2 om op de verbeelding een functieaanduiding op te nemen waar eventuele 
afvalinzamelingssystemen wel geplaatst mogen worden heeft dan ook geen enkel nut. 
Indien indiener 2 meent dat hij door het plaatsen van eventuele containers voor het inzamelen van 
huishoudelijk afvalstoffen schade ondervindt dan zal hij de daartoe verantwoordelijke partij 
privaatrechtelijk moeten aanspreken.    
 
Concluderend kan gesteld worden dat het plaatsen van vergunningsvrije (ondergrondse) 
afvalcontainers niet geregeld kan en mag worden in een bestemmingsplan. Binnen het plangebied 
bestaan geen plannen voor het bouwen/plaatsen van  grotere containers voor het inzamelen van 
afvalstoffen dan welke rechtens vergunningsvrij zijn toegestaan. Om beide voorgenoemde redenen 
bestaat er geen noodzaak een nadere motivering ten aanzien van dit onderwerp aan het 
bestemmingsplan toe te voegen.  
 
Voorgesteld wordt dan de term “afvalinzamelingssystemen” te verwijderen uit artikel 14.1, lid l. 
 
 
 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en aan de zienswijzen gedeeltelijk tegemoet te komen door: 

 
1. De toelichting paragraaf 3.10.2 aan te passen en te verduidelijken conform het gestelde in 

reactie 1; 
2. Artikel 14.1, lid l, tekstueel te wijzigen door het verwijderen van de tekst 

“afvalinzamelingssystemen,”. 
 
Aan de rest van de wensen van indiener 2 wegens in de argumenten genoemde redenen niet 
tegemoet te komen. 
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3. Ambtshalve wijzigingen 

 
Verbeelding 
 

Gebleken is dat de vergunde bedrijfsbebouwing aan de Langevliet 48 geen maximale 
goothoogte van 4 meter en een maximale bouwhoogte van 8 meter hebben maar een 
maximale goothoogte van 5,5 meter en een maximale bouwhoogte van 8,5 meter. 
 
Voorgesteld wordt de maximale goothoogte en bouwhoogte conform te veranderen naar 
5,5 respectievelijk 8,5 meter. 

 
Regels 

Ter plekke van de Langevliet 48 is van oudsher een landbouwmechanisatiebedrijf 
gevestigd met een constructiewerkplaats. Deze functies zijn in het vorige 
bestemmingsplan en in het ontwerpbestemmingsplan niet juist opgenomen. 
 
Voorgesteld wordt aan artikel 3.1, na lid a, sub 4, een nieuw lid b toe te voegen met de 
tekst:  
“ Ter plekke van de Langevliet 48 is een landbouwmechanisatiebedrijf met 
constructiewerkplaats toegestaan”. 
 
Aan de tekst “al dan niet in combinatie met:” toe te voegen “lid a. en b. al dan niet in 
combinatie met:” 
 
De rest van artikel 3.1 te vernummeren. 

 
 

 

  



 
NL.IMRO.0400.511BP`JULDORP2017 – Nota van beantwoording                Augustus 2017 16 van 31   16 van 31 

  



 
NL.IMRO.0400.511BP`JULDORP2017 – Nota van beantwoording                Augustus 2017 17 van 31   17 van 31 

4. Samengevat. 
 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de ambtelijke wijzigingen wordt voorgesteld:  

a. De zienswijzen van indiener 1 ontvankelijk te verklaren maar niet te volgen; 

b. De zienswijzen van indiener 2 ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te volgen door: 

1. De toelichting paragraaf 3.10.2 aan te passen en te verduidelijken conform het 
gestelde in reactie 1 van indiener 2; 

2. Artikel 14.1, lid l, tekstueel te wijzigen door het verwijderen van de tekst 
“afvalinzamelingssystemen,”. 

De rest van de zienswijzen van indiener 2 niet te volgen en ongegrond te verklaren; 

c. De raad voor te stellen bij het vaststellen van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen 

aan te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan: 

 

Toelichting 

1. paragraaf 3.10.2 aan te passen en te verduidelijken conform het gestelde in 
reactie 1 van indiener 2; 

 

Regels 

1. Aan artikel 3.1, na lid a, sub 4, een nieuw lid b toe te voegen met de tekst:  
“ Ter plekke van de Langevliet 48 is een landbouwmechanisatiebedrijf met 
constructiewerkplaats toegestaan”. 

2. Aan de tekst “al dan niet in combinatie met:” toe te voegen “lid a. en b. al dan niet 
in combinatie met: 

2. De rest van artikel 3.1 te vernummeren; 
3. Artikel 14.1, lid l, tekstueel te wijzigen door het verwijderen van de tekst 

“afvalinzamelingssystemen,”. 
 

 

Verbeelding 

1. ter plekken van Langevliet 48 de maximale goothoogte en bouwhoogte te wijzigen 
naar 5,5 respectievelijk 8,5 meter. 
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Zienswijzen 
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