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Staat van Wijzigingen bestemmingsplan Zuidelijke Randweg 
 
 
Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen: 
 
Regels: 

• Aan artikel 6.1 wordt toegevoegd: 
- ter plaatse van de aanduidingen ‘specifieke vorm van verkeer – landschappelijke inpassing’ 

en  ‘specifieke vorm van verkeer – landschappelijke inpassing 1’  voor landschappelijke 
inpassing  

 
• aan artikel 6.4 wordt toegevoegd “voorwaardelijke verplichtingen” 

Voorwaardelijke verplichtingen  
Gelijktijdig met de aanleg of in ieder geval voorafgaand aan de ingebruikname van de nieuwe 
randweg, zoals mogelijk gemaakt middels artikel 9.1 sub a, moet voldaan worden aan de 
volgende voorwaardelijke verplichtingen:  
a. bij het kruispunt Azelosestraat moeten doorgaande vliegroutes voor vleermuizen 
gehandhaafd blijven door de functie van de bestaande bomengroepen te handhaven;  
b. de ten behoeve van de aanleg van de Zuidelijke Randweg vereiste landschappelijke 
inpassing, in de vorm van een wal met houtopstanden langs de Zuidelijke Randweg, voor 
zover gelegen binnen de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – landschappelijke 
inpassing 1’ , dient te zijn aangelegd en in stand te worden gehouden;  
c. de geluidbeperkende voorzieningen, bestaande uit:  
1. het toepassen van dunne deklagen bij op de Zuidelijke randweg over een lengte van 745 m;  
2. het plaatsen van een 3 m hoog scherm langs de Zuidelijke randweg over een lengte van 51 
m, die zijn genoemd in bijlage 2 zijn gerealiseerd 

 
• Artikel 9.1 onder d wordt aanpast   

d. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – landschappelijke inpassing’ en  
‘specifieke vorm van verkeer – landschappelijke inpassing 1’ voor de landschappelijke 
inpassing;  

 
• Artikel  9.5.2  Voorwaardelijke verplichtingen is aangevuld met een sub b, luidend: de ten 

behoeve van de aanleg van de Zuidelijke Randweg vereiste landschappelijke inpassing, in de 
vorm van een wal met houtopstanden langs de Zuidelijke Randweg, voor zover gelegen 
binnen de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – landschappelijke inpassing 1’, dient te 
zijn aangelegd en in stand te worden gehouden;  
 

Toelichting: 
• Paragraaf 5.4.1. is aangevuld met de volgende tekst: 

Naar aanleiding van een ingediende zienswijze heeft de gemeente alsnog besloten de 
Zuidelijke Randweg ook aan de noordzijde helemaal landschappelijk, middels een wal met 
houtopstanden, in te passen. De landschappelijke inpassing van dit deel tast de aanwezige 
landschappelijke- en cultuurhistorische waarden niet zodanig aan dat deze teniet gaan. Wel 
zal er sprake zijn van een andere beleving van deze waarden. Ook zal de landschappelijke 
inpassing, vanwege de ontbrekende ruimte, minder breed zijn dan de rest van het tracé. 

 
Verbeelding 

• Op een deel van de bestemming groen wordt de functieaanduiding “specifieke vorm van 
verkeer – landschappelijke inpassing 1” opgenomen. 

• In de legenda wordt de functieaanduiding: ‘specifieke vorm van verkeer – landschappelijke 
inpassing 1’ opgenomen. 

• De aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – landschappelijke inpassing’ wordt aan de 
noordzijde van de Zuidelijke Randweg gewijzigd in de aanduiding ‘specifieke vorm van 
verkeer – landschappelijke inpassing 1’. 

 



 2 

 
 
Ambtshalve wijzigingen: 
 
Regels 
 

• Artikel 9.1 onder e is gewijzigd in:ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – 
carpoolplaats’ voor een carpoolplaats 

 
Verbeelding 

• Het plannummer gewijzigd in: NL.IMRO.0147.BpZR001-vg01 
 
Toelichting 

• Aan paragraaf 6.3 onder bestemming Bedrijf is de volgende tekst toegevoegd: 
“Deze wijzigingsbevoegdheid biedt de mogelijkheid om, wanneer er geen gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid om ter plaatse een tankstation op te richten, de bestemming te 
wijzigen van 'Bedrijf' naar 'Groen'.” 

 
• In paragraaf 6.3 zijn in de tekst onder “Artikel 9 verkeer” de woorden “aanduiding 

carpoolplaats” vervangen door de woorden “aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – 
carpoolplaats” 

 
• Aan paragraaf 8.4  Vaststellingsprocedure is toegevoegd: 

“De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan zal plaatsvinden volgens de artikelen 3.7 
t/m 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan is in dit kader ter visie 
gelegd gedurende een periode van zes weken. Gedurende deze periode kan een ieder zijn 
zienswijzen kenbaar maken tegen het plan.“ 

 
• De nota zienswijzen is toegevoegd als bijlage 9 bij de toelichting. 
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