
 

Bijlage 1 
Notitie beantwoording zienswijzen 

  







 

Bijlage 2 
Overzicht ambtshalve wijzigingen 



Overzicht ambtshalve wijzigingen 
 

Naar aanleiding van ambtshalve wijzigingen zijn de volgende aspecten aangepast: 

 

Verbeelding 

 

� Voor wat betreft de bouwvlakken gelegen langs de Mauritsdreef is de aanduiding 

“vrijstaand” gewijzigd in “specifieke bouwaanduiding - twee-aaneen of vrijstaand”. 

� Voor het bouwvlak gelegen op de hoek Mauritsdreef/Prins Clausdreef is de aanduiding 

“vrijstaand” gewijzigd in “specifieke bouwaanduiding - twee-aaneen of vrijstaand”. 

� Tegenover de percelen Marijkelaan 2, 4 en 6 is de begrenzing van de bestemming 

“Verkeer” verruimd. Hierdoor is de bestemming “Tuin” ter plaatse verschoven. Hetzelfde 

geldt voor het bouwvlak van de woningen tegenover Marijkelaan 2, 4 en 6. Gevolg is 

tevens dat de begrenzing van de  bouwvlakken aan de Frisodreef en de Alexanderdreef is 

aangepast.  

 

Toelichting 

 

� De tekst van paragraaf 4.3, waarin de verschillende woningtypologieën zijn beschreven, is 

aangepast. Dit naar aanleiding van de wijzigingen die in de verbeelding zijn aangebracht.  

� Paragraaf 6.4, waarin wordt ingegaan op de planregels, is aangepast. Dit in verband met 

de toevoeging van de algemene afwijkingsregels.  

 

Planregels 

 

Artikel 8.2 onder a is als volgt gewijzigd: 

 

8.2 Bouwregels 

a. Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

1. een hoofdgebouw mag uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden 

gebouwd; 

2. de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘bouwvlak’ mogen volledig worden 

bebouwd, met dien verstande dat de voorgeschreven afstanden tot de zijdelingse 

perceelsgrenzen in acht moeten worden genomen; 

3. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’mogen de goot- 

en bouwhoogte maximaal de waarde bedragen die is aangegeven; 

4. ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’ mogen uitsluitend 

aaneengebouwde woningen worden gebouwd; 

5. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – twee-aaneen of 

vrijstaand’ mogen uitsluitend vrijstaande woningen en twee-aaneengebouwde 

woningen worden gebouwd; 

6. ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ mogen uitsluitend vrijstaande woningen 

worden gebouwd; 

7. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – vrijstaand, 

aaneengebouwd of twee-aaneen’ mogen uitsluitend vrijstaande woningen, 

rijenwoningen en twee-aaneengebouwde woningen worden gebouwd;  

8. de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens van niet aaneengebouwde zijden 

van hoofdgebouwen dient ten minste 3 meter te bedragen, met dien verstande dat 

deze bepaling niet van toepassing is op aaneengebouwde woningen. 

 



Aan hoofdstuk 3 van de planregels  (“Algemene regels”) wordt een artikel toegevoegd: 

 

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels 
 

12.1 Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de   

         regels: 

a. ten behoeve van een vermeerdering van de voorgeschreven maten met betrekking 

tot de goothoogte en bouwhoogte van bouwwerken, mits de vermeerdering niet 

meer dan 10% bedraagt; 

b. voor zover dit, tengevolge van geringe afwijkingen of onnauwkeurigheden, 

noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het plan, met dien verstande dat de 

genoemde afwijkingen ten hoogste 2,00 meter mogen bedragen.  

 

12.2 De toepassing van de bevoegdheid om een omgevingsvergunning als bedoeld onder lid 1  

       te verlenen is beperkt tot incidentele gevallen en met dien verstande dat geen  

       onevenredige aantasting plaatsvindt van:  

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld; 

c. de verkeersveiligheid. 
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