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Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

Dit is de derde bestemmingsplanwijziging aan de Laagerfseweg die de Raad in 
korte tijd krijgt voorgelegd. De Laagerfseweg zit aan de buitenranden van het 
toekomstige Zoekgebied 5, waar na 2030 de ruimte voor een bedrijventerrein en 
woningbouw wordt gereserveerd. Een verkeersstudie door Megaborn heeft 
uitgewezen dat Zoekgebied 5 alleen verkeersveilig en acceptabel kan worden 
ontwikkeld met aanleg van een nieuwe ontsluitingsroute. Komen de ontwikkeling 
van Zoekgebied 5 en de mogelijke nieuwe ontsluitingsroute niet in de knel door de 
optelsom van de bestemmingsplanwijzigingen aan de Laagerfseweg? 

Het is een ander type bestemmingswijziging dan de andere twee. Met deze wijziging zal 
het verkeersgebruik van de weg afnemen t.o.v. de oorspronkelijke bestemming (wonen 
versus bedrijven). Negatieve gervolgen van deze herziening op verkeer zijn dan ook 
niet waarschijnlijk. Een toename van het aantal woningen in het gebied kan wel effect 
hebben op de keuze mogelijkheid waar wel of geen bedrijventerrein. Aan de andere 
kant is het zoekgebied ook voorzien voor woningbouw na 2030 en daar kan de 
oorspronkelijke bedrijfsbestemming weer negatief voor zijn.
Per saldo moet elke functie-verandering zo wel op zich zelf als binnen het grotere 
geheel bezien worden, met aandacht voor bestaande rechten. In deze is het effect van 
de verandering klein binnen het grote geheel van het zoekgebied, is leegstand en 
daarmee risico ver verloedering ongewenst en wordt voldaan aan de mogelijkheden en 
kaders die in het bestemmingsplan Buitengebied zijn opgelegd. 


