
Beantwoording vragen SGP-fractie inzake vaststellen bestemmingsplan Laagerfseweg 48-50
Raadscommissievergadering van: 06-05-2020

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

In hoeverre zijn alle belanghebbenden benadert? Zoals bijv. transportbedrijf Gebr. 
Van Egdom nummer 54 en de Kerkstichting nummer 37 geconsulteerd over dit 
plan? (welke ideeën hebben zij over dit plan en de Ruimtelijke ordening?)

Omwonenden zijn door initiatiefnemers op de hoogte gebracht van de plannen. 
Initiatiefnemers hebben alle omwonenden  persoonlijk geïnformeerd en de plannen 
uitgelegd. In de periode van ter inzage legging, is er een vraag van een bewoner 
binnengekomen. Deze bewoner was niet geïnformeerd door initiatiefnemer, maar woont 
op dusdanige afstand dat de bestemmingsplanwijziging geen negatieve gevolgen heeft 
voor zijn mogelijkheden.

Kunt u ons inzicht verschaffen wie er benadert zijn van de belanghebbenden? 
Welke eigenaren en gebruikers van onroerend goed aan de Laagerfseweg zijn 
benadert over dit plan?

Een niet anonieme versie van het overzicht is te vinden bij de vertrouwelijke stukken. 

Ondervinden andere al jarenlange bestaande bedrijven geen klachten van 
(geluids-)hinder doordat er een particuliere bestemming komt van 4 huizen? 
(overlast van vrachtverkeer, en dat daardoor reeds bestaande bedrijven mogelijk 
(in de toekomst) worden belemmerd?)

De bedrijven die reeds gevestigd zijn aan de Laagerfseweg ondervinden geen extra 
risico op klachten met de komst van 4 woningen. In de nabije omgeving van de 
desbetreffende bedrijven staan al gerealiseerde woningen die dichter op de 
bedrijfsvoering gevestigd zijn. De vergunde bedrijfsvoering is daarop aangepast. De 
nieuw te bouwen woningen vormen dus geen extra belemmering, zoals nader 
onderbouwd in de toelichting van het bestemmingsplan.

Is er door de 4 te realiseren huizen geen belemmering van groei en verdere 
ontwikkeling en mogelijke uitbouw van de bestaande bedrijven voor de toekomst?

De ontwikkeling vindt plaats aan de achterzijde van de bestaande woningen. Een 
bedrijfswoning wordt alleen ten opzichte van het eigen bedrijf minder beschermd. Voor 
omliggende bedrijven is een bedrijfswoning in de regels vergelijkbaar met een 
burgerwoning.  Bestaande woningen rondom de ontwikkeling staan dichter op 
bestaande bedrijven dan de nieuwe waardoor er feitelijk voor de andere bedrijven niets 
veranderd aan de huidige situatie.

Waar gaat de kerk die met regelmaat wekelijks kerkdiensten organiseert (sedert 
de begin jaren 1900) in de toekomst hun auto’s parkeren? Wat is hiervoor 
voorzien? Is er vanuit de aanvrager of gemeente een gesprek geweest hieromtrent 
met het bestuur van de stichting van deze kerk die uitgaat van de lokale 
hervormde kerken? (PKN en HHK)

De bezoekers van de kerk kunnen in de huidige situatie deels op het terrein van 
initiatiefnemer parkeren. In de nieuwe situatie wordt er een nieuwe inrit (tussen 
nummer 48 en nummer 50) gerealiseerd voor de ontsluiting van de nieuwe woningen. 
De huidige inrit van nummer 50 komt te vervallen. Echter de inrit naar het 
achterliggende weiland (voorbij nummer 50 naast nummer 54) blijft behouden. 
Bezoekers van de kerk kunnen en mogen op deze verharde inrit blijven parkeren. 



Vraag Antwoord

Parkeren van de nieuwe woningen zal opgelost worden op eigen terrein. Wij vinden dit 
geen aanleiding om niet mee te werken aan deze functie verandering.


