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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

Het plangebied ligt in of direct tegen zoekzone 5 uit de Structuurvisie. Door nu een 
bedrijfsfunctie te veranderen in een woonfunctie zou dit gevolgen kunnen hebben 
voor de mogelijkheid om bedrijven te vestigen in zoekzone 5. Is dit een terechte 
constatering ?

Aanwezigheid van woningen en de kaders voor goed woon- en leefklimaat hebben altijd 
invloed op de situeringsmogelijkheden van bedrijfslocaties. Het zoekgebied is echter 
groot en binnen het geheel is de invloed gering. Daarbij is het zoekgebied voor 
Bedrijven en Wonen en zou ook gesteld kunnen worden dat de huidige 
bedrijfsbestemming de zoekrichting naar Wonen negatief beïnvloed. Op dit moment is 
het zoekgebied uitsluitend een kader vanuit de structuurvisie, daar gaat geen 
beperkende werking vanuit. Verzoeken om functie verandering moeten in eerste 
instantie bezien worden op basis van de geldende regeling van het bestemmingsplan 
Buitengebied. Daarnaast vindt dan een afweging plaats van het risico op leegstand en 
verloedering ten opzicht van een beperking van een eventueel mogelijke ontwikkeling. 
De beperkte status van de gewenste ontwikkeling van het zoekgebied vinden wij in 
deze geen aanleiding om deze percelen nog lange tijd leeg te laten staan en de functie 
verandering naar Wonen, valt in de toekomst in te passen in het zoekgebied.


