Nota Ambtshalve aanpassingen van het ontwerp bestemmingsplan Bebouwde
Kom
In aanvulling op de Nota beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
Bebouwde Kom, worden de onderstaande wijzigingen van het ontwerp bestemmingsplan
Bebouwde Kom voorgesteld.

Toelichting
1. Op diverse plekken in de toelichting is de wijziging van de locatie Prinses
Amalialaan t.o.v. het voorontwerp in de teksten nog niet goed verwerkt, deze zal
worden aangepast aan de bestemming volgens het ontwerp en vastgestelde plan
o.a. blz. 23, 26, 31, 34, 43.
2. Blz. 7 mist Voorstraat 33-37 in het lijstje, vastgesteld 6 juli 2017.
3. Blz. 17 locatie J.F. Kennedylaan moet vervangen worden door de locatie
Nijverheidsweg.
4. Blz. 20 de wijzigingsbevoegdheid Nijverheidweg toevoegen als ontwikkeling op
basis van de Structuurvisie:
Ontwikkelingen
De Nijverheidsweg is gelegen in de noordoosthoek van de bebouwde kom van
Woudenberg. Aan deze weg ligt van oudsher een diversiteit aan kleine en
middelgrote bedrijven. Met de ontwikkeling van woningbouwplan Het Groene
Woud is dit cluster van bedrijven steeds meer ingesloten geraakt door
woningbouw. Hiermee verdwijnt de oorspronkelijke logica om juist op
deze plaats bedrijven te vestigen dan wel te handhaven. In de Structuurvisie
Woudenberg 2030 is mede om die reden opgenomen dit bedrijventerrein te
transformeren naar woningbouw. Inmiddels worden de (particuliere) plannen om
tot herontwikkeling te komen steeds concreter. Op basis van een eerste
verkavelingsopzet is daarom een wijzigingsbevoegdheid voor de beoogde
herontwikkeling opgenomen. Tot het wijzigingsgebied behoort, naast de percelen
aan de Nijverheidsweg, een deel van Het Groene Woud (nu binnen de
hindercirkels van de bedrijven aan de Nijverheidsweg gelegen) en de gronden
van de Hervormde Gemeente Woudenberg in Het Groene Woud. Dit om een
integrale planontwikkeling mogelijk te maken.
5. Blz. 22, aanpassen op basis van Bijlage 1, Volumineuze detailhandel bij de
zienswijzennota.
6. Blz. 33, citaat Structuurvisie Woudenberg 2030, alinea boven de kop Spoorzone
(Ontwikkellocatie Woudenberg Oost (Hoevelaar)) weglaten, is niet meer aan de
orde.
7. Blz. 44 Voor enkele nieuwe ontwikkelingen is opgenomen dat er voordat de
woningen gebouwd mogen worden een ontheffing Hogere Grenswaarde moet zijn
verleend. Dit moet aan de tekst ten aanzien van Wegverkeerslawaai toegevoegd
worden.
8. Blz. 47 toevoegen verwijzing naar bijlage (ruimtelijke onderbouwing Zandbergen)
om tekst compleet te krijgen, tevens wordt de toetsing aan artikel 13 Bevi e.a.
toegevoegd, mede naar aanleiding opmerkingen VRU en RUD bij inspraak.
9. Blz. 48 eerste alinea, tekst aanpassen:
In het plangebied bevindt zich aan de Spoorlaan 9 en 10 een gemengd agrarisch
bedrijf. Het bedrijf is inmiddels gestaakt maar in verband met het behoud van
rechten is het bestaande bouwvlak op de verbeelding overgenomen. Ook aan de
Stationsweg Oost 239 en de Stationsweg Oost 199 bevinden zich veehouderijen,
waarvan het bestaande bouwvlak op de verbeelding is overgenomen. De gronden
van het bedrijf aan de Stationsweg Oost 199 worden binnenkort opgenomen in
het nieuwe bestemmingsplan voor Hoevelaar fase 1. Het bouwvlak komt daarmee
te vervallen. Het bedrijf aan de Stationsweg Oost 239 is een bestaand gemengd
bedrijf, de heeft geen consequenties voor onderhavig bestemmingsplan.
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10. Blz. 51 en verder, de toelichting op de bedrijvenbestemmingen verduidelijken,
wat mag altijd en wat mag specifiek op bepaalde locaties.
11. Blz. 57 Tekst plankosten compleet maken:
Gelet op het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient
in het kader van een bestemmingsplan onder andere inzicht te worden geboden
in de economische uitvoerbaarheid van het plan binnen de wettelijke planperiode
van tien jaar. Op de gemeente rust de verplichting tot kostenverhaal bij
grondexploitatie. Dit kan door het vaststellen van een exploitatieplan. De
gemeente kan hiervan afzien indien kostenverhaal anderszins is verzekerd,
bijvoorbeeld door het sluiten van een overeenkomst dan wel indien de gemeente
eigenaar van de betreffende gronden is en het kostenverhaal verzekerd is door de
grondopbrengst bij de verkoop ervan. Bij diverse ontwikkelingen in het
plangebied is door de gemeente en de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten.
Hiermee is het kostenverhaal voor de gemeente verzekerd.
12. Blz. 58 data overleg en inspraak en zienswijzen invullen en verwijzen naar de
juiste bijlagen.
13. Ruimtelijke onderbouwing Zeisterweg 12 verwijderen, initiatief wordt niet
opgenomen.
14. Ruimtelijke onderbouwing Voorstraat 56 toevoegen, per abuis ontbreekt deze.

Regels
Artikel 1
1.38 Het begrip dienstverlening aanpassing conform bestemmingsplan Dorp en daartoe
opsplitsen in de volgende drie separate begrippen:
dienstverlening
het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of leveren van diensten aan personen, zoals
reisbureaus, kapsalons en schoonheidsspecialisten (zie ook publieksgerichte
dienstverlening).
maatschappelijke voorzieningen
(overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs,
openbare orde en veiligheid en daarmee gelijk te stellen sectoren.
publieksgerichte dienstverlening
op het publiek gerichte dienstverlening met een baliefunctie, zoals reis- en
uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, stomerijen, wasserettes, makelaarskantoren,
bankfilialen en internet- en belwinkels.
1.49 toevoegen dat het activiteiten in de woning en uitgeoefend door de bewoner(s)
betreft.
1.70 In de begripsomschrijving staat bij artikel 1.70 “shortstay”, terwijl in de regels en
op de verbeelding sprake is van “Longstay”, de laatste wordt opgenomen in artikel 1.
Artikel 2
2.2. Liftschachten en ondergeschikte technische installaties en leidingen toevoegen aan
ondergeschikte bouwonderdelen.
Artikel 3
3.1.f laten vervallen, komt niet voor.
3.2.3. toevoegen: bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van natuur
ondersteuning tot 10 meter. (toelichting betreft mussentil, uilenkasten of vergelijkbaar).
3.2.2. ea onder c, staat bedrijfswoningen, moet in elk artikel enkelvoud zijn.
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3.3.1 onder j (ea), de zin is niet af, toevoegen: ten behoeve van bed en breakfast per
bedrijfswoning is niet toegestaan.
Artikel 4
4.1 bij aantal locaties/ bedrijven toevoegen uitsluitend (omzetting naar ander type
bedrijf is daar gelet op de locatie niet direct wenselijk). Betreft:
h groothandel
j gemeentewerf
4.1

diverse wijzigingen in verband met wenselijkheid wijzigingsbevoegd naar Wonen
en feitelijke situatie:
r 1 kan dit in dit artikel vervallen (hoort alleen in artikel 5)
f vervalt (indien dit Griftdijk 3 betreft)
g verplaatsen naar Bedrijf-2
i vervalt
l verplaatsen naar Bedrijf-2
m verplaatsen naar Bedrijf-2
p verplaatsen naar Bedrijf-2

4.1 de functieaanduiding bouwbedrijf (Nijverheidsweg 52-54) toevoegen
Daarnaast toevoegen aanduiding Stationsweg Oost 203 (stalling 3 vrachtwagens en
verkoop consumenten vuurwerk), Zegheweg 6 (showroom).
4.1 tussen lid d en e toevoegen: alsmede voor.
4.2.1. onder g, op de verbeelding lijkt de bouwhoogte van de bedrijven van toepassing
op de bedrijfswoning, wij gaan duidelijker maken dat 4.2.1. onder g van toepassing is.
4.4.1. i om ook hoeksituaties te kunnen regelen, veranderen in: opslag voor de naar de
weg gekeerde bebouwingsgrens en toevoegen tenzij op de verbeelding anders
aangegeven.
4.4.1. Toevoegen: een groothandel in consumentenvuurwerk met opslag van meer dan
10.000 kg consumentenvuurwerk niet is toegestaan.
4.4.1. toevoegen onder tekst van 4.4.1 ter plaatsen van de aanduiding “bedrijf
uitgesloten” zijn geen bedrijfsactiviteiten toegestaan.
4.4.3. onder b moet zijn: dient uiterlijk op 1 december 2017 uitvoering worden gegeven
aan.
Artikel 5
5.1 toevoegen bedrijf categorieën zoals deze uit artikel 4 naar 5 worden verplaatst.
5.1 tussen lid b en c toevoegen: alsmede voor.
5.1. f en g samenvoegen tot één aanduiding en op de verbeelding zo aanduiden.
5.1. onder k wordt aangepast, lid 1 vervalt met een verwijzing naar de maximale
omvang zoals weergegeven op de verbeelding.
5.4.1. Toevoegen: een groothandel in consumentenvuurwerk met opslag van meer dan
10.000 kg consumentenvuurwerk niet is toegestaan.
Artikel 7
7.1 tussen lid d en e toevoegen: alsmede voor.
7.4.1. onder b, aanpassen voor de locaties waar wel Bevi bedrijven gevestigd zijn, dus
toevoegen tenzij anders aangegeven op de verbeelding. Tevens opnemen dat de 10-6
contour van de Bevi inrichting niet over beperkt-kwetsbare objecten mag komen te
liggen.
7.5.3 en 7.5.4 aanpassen tot 1 artikel:
Zie tekst in bijlage 1 bij de zienswijzen nota.
7.4.1. Toevoegen: een groothandel in consumentenvuurwerk met opslag van meer dan
10.000 kg consumentenvuurwerk niet is toegestaan.
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Artikel 8
8.4.1. Toevoegen: een groothandel in consumentenvuurwerk met opslag van meer dan
10.000 kg consumentenvuurwerk niet is toegestaan.
Artikel 9
9.1 onder b mist het verbod op opslag consumentenvuurwerk groter dan 10.000 kg
9.1 onder e aanpassen en daarmee de horeca verduidelijken:
1 is goed
2 weg laten zinsdeel ” tevens voor een restaurant”
3 toevoegen tevens 2a en 2b, laten vervallen zinsdeel “tevens voor een grillroompizzeria”
4 aanpassen in tevens activiteiten voor zover voorkomend in categorie 2a en 3.
9.1. aanvullen zodat bij uitbreiding aantal woningen ten opzichte van de nu aanwezige
aantallen, op de bovenverdieping, een toetsing een aantal criteria welke van toepassing
zijn bij de uitbreiding van het aantal woningen ten opzichte van de bestaande situatie.
Het gaat daarbij om het voorkomen van onevenredige hinder, aansluiting bij de
omliggende stedenbouwkundige structuur en voorkomen van extra parkeerdruk op de
omgeving.
9.2.2. onder c waarom anders dan bij wonen, regeling voor erfafscheidingen moet en
kan gelijk aan wonen.
9.3.1. onder b kan vervallen.
9.3.2 onder b kan vervallen
Artikel 10
10.4.1 onder a kan vervallen.
Artikel 12
12.2.2. toevoegen regeling voor terras afscheiding langs de openbare weg, hoger dan 1
meter, tot een maximum van 2 meter mits boven de meter transparant.
Artikel 19
toevoegen regeling voor tijdelijke (seizoensgebonden) terrasafscheidingen
Artikel 14
14.2.1 onder h, toevoegen dat de woningen alleen gerealiseerd mogen worden indien
gebruik van de gronden voor maatschappelijke doeleinden niet doelmatig wordt geacht
en dat woningen zijn toegestaan onder gelijktijdige verkleining van het toegestane
bebouwde oppervlak (zie regeling in bestemmingsplan Het Groene Woud 2008).
Daarnaast opnemen dat er sprake moet zijn van een stedenbouwkundig aanvaardbare
ontwikkeling.
Artikel 21
21.1 toevoegen dat daar waar een aantal op de verbeelding is opgenomen dit het
maximaal toegestane aantal woningen betreft.
21.1.a toevoegen dat naast aan huis gebonden beroepen ook kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan
21.2.3. c en d bij alle type bedrijfswoningen ook van toepassing verklaren.
21.2.1. teksten aanpassen aan de nog voorkomende bouwtypes (van nog niet
gerealiseerde woningen).
21.2.3 toevoegen voorwaardelijke verplichting ten aanzien van Ontheffing Hogere
Grenswaarde
Artikel 22
22.2.1 onder a maximale bouwdiepte bedraagt 16,5 meter (gelet op specifieke
bouwplannen), zinsdeel vanaf met die verstande dat en nummer 1 en 2 kunnen
vervallen (er is geen sprake van bestaande bebouwing).
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22.2.1 onder b max aantal woningen zoals aangeduid op de verbeelding (het betreft nog
maximaal 8 woningen)
22.2.2 en 22.2.3 regeling uit artikel 21.2.2 en 21.2.3 overnemen.
22.4.3 onder b moet zijn dient voor de start van de bouw van de woningen uitvoering te
worden gegeven aan.
Artikel 23
23.2.2.1 leden b, c en e kunnen vervallen
23.2.2.3 gelijk maken aan artikel 21.2.3
23.4 gelijk maken aan artikel 21.4
23.6 laten vervallen
Artikel 26
26 aan de titel van het artikel toevoegen: omgeving beschermd archeologisch
monument
26.3 lid c vervallen.
Artikel 27
27.3 onder c vervallen.
Artikel 28
28.3 onder c vervallen.
Artikel 30
Toevoegen bepaling dat voor het bouwen van ondergeschikte bouwonderdelen zoals
liftkokers, trappenhuizen, liftschachten en ondergeschikte technische installaties en
leidingen de ten hoogst toelaatbare hoogten mogen worden overschreden met maximaal
3 meter.
Artikel 31
31 lid c toevoegen tenzij anders aangegeven op de verbeelding.
Artikel 31.1.2
Laten vervallen in verband met wijzigingsgebied 7 Nijverheidsweg
Artikel 33
33.5 onder a 3 meter aanpassen naar 4 meter
Artikel 34
34.2, 34.11, 34.12 en 34.23 deze wetgevingszones –wijzigingsgebieden vervallen
34.8 wijzigingsgebied 7 onder i wordt toegevoegd Bedrijf 1.
34.10 betreft Geeresteinselaan 39 in plaats van John F. Kennedylaan.
34.18 verduidelijken dat het om De Grote Kerk gaat.
34.20 toevoegen dat het om de realisatie van appartementen binnen het bestaande
gebouw gaat
34.24 onder a; typefout herstellen.
Artikel 35
35.1.1. aan laatste zin toevoegen of sprake is van vermindering ten opzichte van het
bestaande gebruik.
Verbeelding
a. De arcering van het wijzigingsgebied Laan van Lichtenberg dient van de
verbeelding gehaald te worden. Het aantal toegestane woningen wordt nog aan
de opgenomen bouwvlakken toegevoegd. Daarnaast voorwaardelijke verplichting
Ontheffing Hogere Grenswaarde opnemen.
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b. Maarsbergseweg 22, Huize Nieuwoord, het vergunde aantal woningen op de
verbeelding opnemen omdat deze nog niet allemaal gerealiseerd zijn.
c. Nijverheidsweg achter de woningen aan 44 en 46 moet de opslag aanduiding
opgenomen worden binnen de woonbestemming.
d. Archeologische aanduidingen in Het Groene Woud van de verbeelding
verwijderen. Is reeds onderzocht.
e. De naar Hoevelaar vanaf de Parallelweg intekenen met de bestemming Verkeer
(wijzigingsbevoegdheid vervalt).
f. Zie lijst van opmerkingen bij regels, de daargenoemde wijzigingsbevoegdheid ook
van de verbeelding verwijderen.
g. Bestemmingsvlak achter Stationsweg 192-194 indien raad niet besluit conform de
zienswijzennota of er geen anterieure overeenkomst tot stand komt, dan
bestemming conform Bedrijventerrein 2008 opnemen, dat is dus anders dan in
het ontwerpbestemmingsplan staat.
h. Maatschappelijke bestemming van strook grond naast de twee-onder-eenkapwoningen ontwikkeling Laan van Lichtenberg wijzigen in Wonen en Tuin.
i. Middenstraat, tuinbestemming voor nieuwe woningen (horen bij Voorstraat 34)
moet bestemming Verkeer zijn, net als de woningen er naast.
j. Landaasweg 17, de monumentale schuur mist aanduiding (schuur gelijk aan
Stationsweg Oost 149 aanduiden)
k. Prins Mauritslaan 20, bouwvlak op de verbeelding klopt niet met de werkelijkheid.
Het bouwblok ligt niet rond de oorspronkelijk vergunde woning. De woonkamer
ligt nu buiten het bouwvlak. Het deel dat buiten het bouwvlak valt heeft een
goothoogte van 3,3 meter en een bouwhoogte van 4,9 meter.
l. Voorstraat 56 bestemming Wonen wijzigen in Tuin (voor de voorgevel van de
meest noordelijke woning).
m. Het wijzigingsplan Griftdijk 3 wordt in het bestemmingsplan Bebouwde Kom
opgenomen. De voorziene woningen worden voorzien van een bouwvlak en de
reguliere woonbestemming. Voor de woning aan de Griftdijk 3 (voormalige
bedrijfswoning) wordt aangeduid dat er nog 45 m2 extra aan bijbehorende
bouwwerken gerealiseerd mag worden.
n. Gebied met bestemming Wonen-Griftdijk afstemmen op laatste bouwplannen (die
zijn afgestemd met omwonenden): bouwblok aan zuidzijde uitbreiden met
beperkte goot- en nokhoogte (3 en 5 meter), aan noordzijde tot aan de
bestemming Groen en een deel van de bestemming Groen in de zuidwesthoek
omzetten in bestemming Tuin.
o. Maarsbergseweg 25A: bouwvlak opnemen zodat bestaande bebouwing er binnen
valt maar de afstand tot perceelgrenzen gewaarborgd wordt.
p. Jacobshoeve erf klein vlakje + strookje Nico Bergsteijnweg/Ekris (zoals toegezegd
bij inspraak) archeologie laten vervallen
q. Aanduiding specifieke dorpsrand van Water afhalen, ziet er raar uit op de analoge
verbeelding + geen nut.
r. Stationsweg West 109, bouwvlak verbreden naar 8 meter en goot- en
bouwhoogte van 5 en 8 meter.
s. Stationsweg West 74, aanduiding Kantoor op de juist plek opnemen.
t. Parklaan 38, bestemming Tuin aan voorzijde terugleggen conform
uitgangspunten.
u. Bij nieuwe ontwikkelingen max aantal woningen opnemen:
- Schoutstraat
- Laan van Lichtenberg
- Griftdijk
- Voorstraat 34
- Voorstraat 56
- Westerwoud
- Diverse plekken in het Groene Woud
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v. Reeds gerealiseerde nieuwbouw de aanduidingen aantallen en bouwvormen laten
vervallen. Panden Laan 40-45 – Nijverheidsweg en nieuwbouw in Het Groene
Woud
w. Aanduidingen gestapelde woningen is niet overal opgenomen, alsnog op
verbeelding weergeven.
x. Hoogte gronden met maatschappelijk bestemming in Het Groene Woud is
maximaal 10 meter conform bestemmingsplan Het Groene Woud.
y. Aanduiding voorwaardelijke verplichting van Gendtlaan 17 t/m 21 en Voorstraat
58/58a laten vervallen.
z. Landmark Maranathakerk staat in verkeerbestemming met bouwvlak met hoogte
van 12 meter. Aanpassen naar een maatschappelijke bestemming.
aa. Stationsweg West 66 goothoogte opnemen: 6 meter.
bb. Archeologie bestemming Hoek Nico Bergsteijnweg en Ekris is niet verwijderd,
ondanks toezegging inspraaknota.
cc. Maximale omvang bebouwing in maatschappelijke bestemming achter
Stationsweg Oost 109 (buurtvereniging) opnemen van 200 m2.
dd. Hoogvliet regels Kop van de Spoorzone vertalen, door op de onbebouwde
detailhandelsbestemming de P van parkeren toe te voegen, voorwaardelijke
verplichting achterblijvende locatie goed koppelen en voorwaardelijke verplichting
parkeren op het dak toevoegen.
ee. Bouwvlak bij Spoorlaan 2 staat aan westzijde onjuist aangegeven, bouwlijn wordt
aangepast langs het nieuwe gasleiding trace.
ff. Schoolstraat 2: ontbreekt hoogte maten toevoegen 3,5 en 9,5 meter.
gg. Zegheweg 6: showroom aanduiding en bebouwingspercentage van 100% conform
vigerend bestemmingsplan opnemen.
hh. Zegheweg 30, bestemmingsplan aanpassen aan eigendom.
ii. Laagerfseweg 4, bij deze woning, op de schuren de bestemming opslag
toevoegen (gelijk aan de situaties bij de burgwal).
jj. Laagerfseweg 30: per abuis in de inspraak niet goed verwerkt op de verbeelding,
daarbij is momenteel niet duidelijk wat het huidige/toekomstige eigendom is en
wordt. In deze past het beter om de woning een burgerwoning bestemming te
geven en het achterterrein een bedrijf-1 cat.1 bestemming met max 200 m2
bebouwing om vrijheid te hebben deze te verplaatsen op het terrein, het
achterliggende nu nog agrarisch gebruikte gebied behoudt de huidige agrarische
bestemming.
kk. Parallelweg 26 en 6 (van Appeldoorn) ter plekke van de inrichting toevoegen
aanduiding waaruit ontheffing van verbod op Bevi bedrijven blijkt.
ll. Parallelweg 26 hoogte langs de Nort aanpassen tot 12 meter, binnen het deel van
20 meter 100% bebouwing toestaan, mits totale bedrijfsbebouwing op het
perceel onder de 75% blijft.
mm.
Stationsweg Oost 192, gebouw achter de woning geeft een dikke lijn in de
woonbestemming. Had in verleden een bedrijfsbestemming, maar geen feitelijk
bedrijfsgebruik bekend. Gelet op omvang van het gebouw stippellijn met
aanduiding opslag opnemen.
nn. Aan de voorzijde van de woningen aan Koningslaan 2 en Stationsweg West 20 is
ten onrechte een woonbestemming opgenomen, dit wijzigen in de bestemming
Tuin. Aan de zijkant van de woningen kan de bestemming Tuin beperkt worden
tot een strook voor de zijtuin.
oo. Bij de Stationsweg West 54 dient aan de voorzijde de bestemming Tuin
opgenomen te worden (tot 3 meter achter de voorgevelrooilijn). Dit met
uitzondering van de grond die wederom de bestemming Bedrijf krijgt ten behoeve
van een inrit (zie zienswijzennota onder nummer 53).
pp. Het plan Zeghezoom in Het Groene Woud aanpassen aan de meest recente
bouwplannen, de bouwvlakken hiertoe wellicht vergroten om de
verbijzonderingen mogelijk te maken). Bestemming Tuin opnemen aan oost- en
westzijde (langs Zegheweg en de Gouden Regen). De aantakking van de
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geplande langzaamverkeersverbinding binnen Zeghezoom voorzien van de
bestemmingen Water en Groen (ipv Verkeer).
qq. De woning aan de Elzenhof 5 voorzien van een bouwvlak en de bestemmingen
Wonen en Tuin. De inrit op de Zegheweg de bestemming Verkeer geven.
rr. De verkeersbestemming tussen Zegheweg 1 en 3 de bestemming Tuin geven.
ss. Voor de nieuwe bouwvlakken op de hoek Stationsweg West – Zegheweg de
voorwaardelijke verplichting ontheffing hogere grenswaarde opnemen.
tt. Stationsweg Oost 136, ten behoeve van het mogelijk verplaatsen van de
bedrijfswoning is aan de voorzijde van het perceel het bouwvlak verbreed. Hierin
de aanduiding –B opnemen om te voorkomen dat hier bedrijfsbebouwing
gerealiseerd wordt.
uu. Niet alle gemeentelijke monumenten zijn op de verbeelding aangeduid, dit als
opnemen.
vv. Wijzigingsgebied 24, het deel voor de woning aan de Stationsweg Oost 160 laten
vervallen en grond van bestemming Tuin voorzien.
ww.
Nieuw bouwvlak achter woning Maarsbergseweg 13 laten vervallen.
xx. Laagerfseweg 3 bestemming Bedrijf-2 wijzigen in Bedrijf-1.
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