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Bijlagen  
1 bestemmingsplan “Haesterveerweg 2” 
2 nota van zienswijzen bestemmingsplan “Haesterveerweg 2 
3 zienswijzen 
 

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 
1. alle reclamanten in hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan 

‘Haesterveerweg 2” te ontvangen, met uitzondering van de zienswijze van de 
Agnietenberg; 

2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen omtrent het 
ontwerpbestemmingsplan “Haesterveerweg 2” zoals omschreven in de nota van 
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan “Haesterveerweg 2”; 

3. het bestemmingsplan “Haesterveerweg 2”; ongewijzigd vast te stellen”  
4. de verbeelding van het bestemmingsplan “Haesterveerweg 2”, vast te stellen in 

elektronische vorm, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO 0193.BP12016-0003 met de 
bijbehorende regels en de bijbehorende ondergrond, als vervat in het DGN-bestand 
NL.IMRO 0193.BP12016-0003 en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te 
stellen in papieren vorm; 

5. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan “Haesterveerweg 2”vast te stellen. 
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Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan Haesterveerweg 2 heeft met ingang van 21 maart 2013 tot en 
met 1 mei 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen in het 
informatiecentrum van het stadskantoor aan het Lubeckplein te Zwolle. Tevens was het 
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen. Op het plan 
zijn vier zienswijzen ingediend.  
  

Beoogd effect 
Door de fusie van de hockeyclubs ZMHC en Tempo is het clubgebouw van ZMHC niet langer 
in gebruik. Er is een verzoek ingediend om de omliggende sportvelden van de hockeyclub te 
gebruiken voor sportactiviteiten. Het gebruik van de sportvelden is in overeenstemming met 
het geldende bestemmingsplan Kranenburg. Het voormalige clubgebouw, wil de 
initiatiefnemer verbouwen waardoor de accommodatie extra mogelijkheden biedt tot 
overnachten. Hij richt zich op de doelgroep die actief wil zijn en buiten wil genieten. Van de 
actieve 50+ die wil wandelen en fietsen in de regio, het gezin dat een gezellig en sportief 
maar ook betaalbaar weekend zoekt, tot (club)sporters die een locatie voor hun 
trainingskamp zoeken. De kern van de bezoekers ligt naar verwachting bij het aantrekken van 
groepen sporters. De logies is sterk sportgerelateerd. Dit verzoek past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan. 
Doel is om het planologisch mogelijk te maken dat het voormalige clubgebouw ZMHC 
(kantine + kleedruimtes) mede kan worden gebruikt voor overnachtingen.  
  

Argumenten 
1.1 De reclamanten hebben, met uitzondering van de Agnietenberg, tijdig hun zienswijze 
ingediend 
Tegen het ontwerp van het bestemmingsplan “ Haesterveerweg 2” zijn vier schriftelijke 
zienswijzen naar voren gebracht. De zienswijzen zijn, met uitzondering van de zienswijze 
ingediend door de Agnietenberg, tijdig ontvangen en als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd. 
Voorgesteld wordt deze reclamant niet in zijn zienswijze te ontvangen. Niettemin stellen wij 
voor om de inhoud van de zienswijze volledigheidshalve wel te behandelen in de 
zienswijzennota. 
 
2.1/3/1 De zienswijzen hebben niet geleid tot het wijzigen van het bestemmingsplan. 
De zienswijzen hebben onder andere betrekking op het feit dat het uitbreiden van het gebouw 
om overnachtingen toe te staan niet passend zou in het gebied. De kwaliteit van het wonen 
maar ook de achterliggende Brinken van de Brinkhoek zou ernstig worden aangetast. 
Daarnaast richt de zienswijzen zijn op het feit dat in het najaar van 2002 door de gemeente 
een mededeling gedaan is over het vertrek van de sportverenigingen over 10 tot 15 jaar ( dus 
vanaf ongeveer vorig jaar) en de invulling van de vrije te komen gebieden voor de uitbreiding 
van de begraafplaats Kranenburg. Tenslotte richten de zienswijzen zich tegen het feit dat het 
gebruik van het gebouw voor overnachtingen in strijd zou zijn met de vastgestelde 
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Horecavisie. Op 3 juni 2013 heeft de initiatiefnemer zijn plannen toegelicht aan de 
bewonersvereniging Berkum Brinkhoek en mevrouw Scholte, indieners van de zienswijzen. 
Voor de inhoudelijke beantwoording wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van de nota van 
zienswijzen ( bijlage 2)  
 
5.1 Er zijn in het bestemmingsplan geen “aangewezen bouwplannen” opgenomen. 
Er dient door de gemeenteraad gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan te 
worden vastgesteld, indien er sprake is van zogenaamde “aangewezen bouwplannen”. In het 
bestemmingsplan wordt het wijzigen van het gebruik van het gebouw voor overnachtingen 
mogelijk gemaakt. Dit is geen aangewezen bouwplan. Gelet hierop hoeft er geen 
exploitatieplan te worden gesteld.  
 

Risico’s 
De kans op risico´s van dit plan wordt klein geacht. 
Het ontwerpbestemmingsplan plan is op de wettelijke vereiste wijze gepubliceerd. Tegen het 
plan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit is mogelijk voor een 
belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad 
naar voren heeft gebracht.  
 

Financiën 

De kosten van het maken van het bestemmingsplan wordt gefinancierd uit het budget 
ruimtelijke initiatieven.  

Communicatie 
Na vaststelling door uw raad zullen degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht 
op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming. Het besluit tot vaststelling wordt 
gepubliceerd in de Peperbus en de Staatscourant. Tevens zal het plan worden geplaatst op 
ruimtelijke plannen.nl.  
 
Vervolg 
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan binnen 6 weken na publicatie door 
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook kan door belanghebbenden 
beroep worden ingediend tegen de wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen. 
 

Openbaarheid 
Het bestemmingsplan is openbaar. 
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1 Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan Haesterveerweg 2 heeft met ingang van 21 maart 2013 
tot en met 1 mei 2013 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen in het 

informatiecentrum van het stadskantoor aan het Lubeckplein te Zwolle. Deze ter inzage 
legging met de vermelding van de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een 
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, is op woensdag 20 maart 2013 

gepubliceerd in de Staatscourant en in de Peperbus. Tevens was het 
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien op de website  
 www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.BP12016-0002 

 
De bronbestanden waren beschikbaar via  
 

http://ro.zwolle.nl/plans/NL.IMRO.0193.BP12016-/NL.IMRO.0193.BP12016-0002/ 
 
Een ieder kon op een computer in het informatiecentrum het digitale plan raadplegen. 

Daarnaast zijn de vooroverleginstanties in kennis gesteld van de ter inzage legging van 
het ontwerpbestemmingsplan.  
 

Tegen het ontwerp van het bestemmingsplan “ Haesterveerweg 2 ” zijn vier schriftelijke 
zienswijzen naar voren gebracht door: 
1 S.W. Scholte, Haesterveerweg 1, 8034 PJ Zwolle; 

2 B. Schuman, Haesterveerweg 5, 8034 PJ Zwolle; 
3 Bewonersvereniging Berkum Brinkhoek, per adres Hoevebrink 18, 8034 PZ Zwolle; 
4 De Agnietenberg, Haesterveerweg 23, 8034 PJ Zwolle 

 
De zienswijzen zijn als bijlage bij het raadsvoorstel gevoegd. 
 

Er zijn geen mondelinge zienswijzen naar voren gebracht. 

 
Ontvankelijkheid van de zienswijzen 
Zienswijze De Agnietenberg 
De zienswijze van de Agnietenberg is volgens de poststempel op de envelop op 2 mei 
2013 verzonden. De brief is 3 mei 2013 bij de gemeente ingeboekt. Aangezien 

zienswijzen tot en met 1 mei 2013 konden worden verzonden, is deze zienswijze buiten 
de gestelde termijn ingediend. Aan reclamant is verzocht schriftelijk aan te geven 
wanneer de zienswijze is verstuurd of afgegeven. 

Reclamant heeft per e-mail d.d. 6 mei 2013 aangegeven dat de brief op 30 april 2013 in 
een brievenbus is gepost. Zij kan hiervan geen bewijs overleggen.  
Gelet hierop stellen wij voor reclamant niet in zijn zienswijze te ontvangen. Niettemin 

stellen wij voor om de inhoud van de zienswijze volledigheidshalve wel te behandelen in 
de zienswijzennota. 
 

Overige zienswijzen 
De overige zienswijzen zijn tijdig ontvangen, zodat wij voorstellen deze zienswijzen 
inhoudelijk te behandelen. 
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Uw raad is het bevoegd bestuursorgaan als het gaat om het vaststellen van een 
bestemmingsplan. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient een zienswijze 
die niet aan het juiste bestuursorgaan is geadresseerd te worden doorgestuurd naar het 

bevoegde orgaan. De zienswijzen van Scholte en Schuman zijn gericht aan de 
gemeente Zwolle. Deze worden aangemerkt als bij de gemeenteraad naar voren 
gebrachte zienswijzen. 
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2 Zienswijzen 
Samenvatting van en commentaar op de ontvankelijke zienswijzen 
Wij hebben de zienswijzen kort samengevat en van commentaar voorzien 

 

2.1 Zienswijze S.W. Scholte 

2.2 Zienswijze B. Schuman 
De bovengenoemde zienswijzen zijn gelijkluidend. 

 
 Samenvatting zienswijze 
Het uitbreiden van het gebouw om overnachtingen toe te staan is niet passend in het 

gebied. Het gebied wordt niet alleen gebruikt voor sportvelden, maar ook als wonen en 
begraaf- en rustplaats.  

 

Reactie gemeente 
Het huidige gebouw aan de Haesterveerweg 2 en de aangrenzende gronden worden al 
jaren gebruikt als sportkantine respectievelijk sportvelden. Het gebruik van het gebouw 

wordt slechts uitgebreid met de mogelijkheid om te overnachten. Het gebouw zal 
voornamelijk worden gebruikt door sporters die een locatie zoeken voor hun 
trainingkamp. De logies is sterk sportgerelateerd. Onduidelijk is waarom dit niet zou 

passen in het gebied.  

 
 Samenvatting zienswijze 
In het najaar van 2002 is door de gemeente een mededeling gedaan over het vertrek 
van de sportverenigingen over 10 tot 15 jaar ( dus vanaf ongeveer vorig jaar) en de 
invulling van de vrij te komen gebieden voor de uitbreiding van de begraafplaats 

Kranenburg. Er bestaat begrip voor het feit dat er tot die tijd een praktisch invulling 
wordt gegeven aan het gebouw van ZMHC. Om de ruimte commercieel en langdurig te 
verpachten (30 jarig pachtcontract tegen marktconforme voorwaarden) staat naar de 

mening van reclamant haaks op de geplande invulling van dit gebied.  

 
Reactie gemeente 
Op 23 juli 2002 besloten burgemeester en wethouders het totale gebied binnen de 
driehoek (rijksweg A28, Haersterveerweg, Bergkloosterweg) vanaf ± 2020/2025 aan te 
wijzen voor uitvaart-, begraaf- en crematieactiviteiten. Dat wil zeggen dat vanaf ± 

2020/2025 de begraafplaatsen gefaseerd zouden moeten kunnen uitbreiden op het 
grondgebied van de huidige sportvoorzieningen, welke hiervoor zouden moeten wijken. 
De huidige sportvoorzieningen zouden vanaf die periode gefaseerd moeten worden 

verplaatst.  
Hierbij werd het volgende overwogen: 
“De uitbreiding voor de begraafplaats Bergklooster zal (nu niet meer op de huidige 

Sportterreinen) plaatsvinden (maar) in het uitbreidingsgebied van de gemeentelijke 
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begraafplaats Kranenburg (in plaats van de gemeentelijke 2e fase uitbreiding in 

2008/2010, met name op de in het conceptmasterplan genoemde "dwaaltuin"( nu 
“Bergklooster” geheten). 
Het in gebruik nemen van het uitbreidingsgebied “Tumuli’s” (links van de oprijlaan van 

Kranenburg) zal nu plaatsvinden rond 2015-2020 “ 
In 2002 is dus besloten dat de uitbreiding van de begraafplaats op het grondgebied van 
de sportvoorzieningen pas op zijn vroegst vanaf 2020 zou plaatsvinden en niet zoals 

reclamant stelt vanaf 2012. 
Vervolgens heeft de gemeenteraad op 28 oktober 2003 het Masterplan Kranenburg 
vastgesteld als kader voor de ontwikkeling van de begraafplaats Kranenburg tot ± 2040. 

Hierin is het bovengenoemde besluit van het college overgenomen. In dit plan is een 
fasering opgenomen ten aanzien van de uitbreiding van de begraafplaats. De 
uitbreiding van de begraafplaats bevindt zich momenteel in fase 3. Dit is in het gebied 

“de Boomgaard”; deze vindt plaats in het gebied aan de zuidoost zijde van de 
begraafplaats en zal zeker capaciteit bieden tot ± 2015. De volgende fase (fase 4) is  
de uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg in het gebied “de Tumuli”; dit is een 

extensief begraafgedeelte aan de zuidwest zijde van de begraafplaats voor de 
periode vanaf 2015 tot 2020. De volgende fasen die zijn opgenomen in het masterplan 
zijn fase 5 en 6  

- fase 5: de uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg in het gebied “de Overtuin”; 
deze uitbreiding op de huidige sportterreinen is voorzien voor de periode van 2020 tot 
2030; 

- fase 6: de uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg“ in het gebied “de Dwaaltuin”; 
deze uitbreiding op de huidige sportterreinen is voorzien voor de periode tot ± 
2040/2050  

In het masterplan is tevens opgenomen dat vrijwel zeker de begraafplaats op een 
gegeven moment zonder verdere uitbreidingen zich zelf zal kunnen voorzien in het 
jaarlijks aantal nieuw uit te geven graven vanwege terugval aan de gemeente (niet 

verlengen van de uitgifteduur, afstandsgraven, hergebruik algemene graven etc.). Dit 
omslagmoment is onder andere afhankelijk van de groei van de gemeente, ontwikkeling 
van de sterftecijfers en het toenemen van het aantal crematies. Gelet op het feit dat het 

aantal crematies inderdaad de afgelopen jaren is toegenomen, is de verwachting dat de 
geprojecteerde uitbreiding van de begraafplaats, zoals opgenomen in fase 5 en 6, zal 
opschuiven in de tijd. De geprojecteerde uitbreiding van de begraafplaats in fase 6, het 

gedeelte waarin het voormalige clubgebouw van ZMHC zich bevindt zal, zoals het er nu 
naar uit ziet pas over 30 jaar nodig zijn. Het wordt niet uitgesloten dat over 30 jaar de 
behoefte naar begraven nog verder is afgenomen en dat dan alsnog de locatie niet als 

uitbreidingsplek benut gaat worden. 
Er is daarom gekozen om een erfpachtcontract van 30 jaar te sluiten met de 
initiatiefnemer. Omdat de gemeente bloot-eigenaar is van de grond, wordt op deze 

manier grip op de grond gehouden. Mocht onverhoopt de grond eerder nodig zijn voor 
de uitbreiding van de begraafplaats dan is de mogelijkheid opgenomen om het 
erfpachtcontract eerder te beëindigen. 
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 Samenvatting zienswijze 
Het commercieel inzetten ten behoeve van nieuwe horeca is niet in lijn met de nieuwe 
horecavisie. In de buurt zijn diverse horecagelegenheden die nu al moeite hebben het 
hoofd boven water te houden.  

 

Reactie gemeente 
De mogelijkheid van overnachtingen in het pand aan de Haesterveerweg 2 past binnen 

de Hotelnota 2003- Roomservice”. Op 25 februari jl. heeft de gemeenteraad de 
Horecavisie Zwolle 2012-2017 vastgesteld. In deze visie is opgenomen dat er na de 
opening van Hotel Van der Valk, die in dit jaar zal plaatsvinden, er de eerste 5 jaren 

geen nieuwe hotels meer worden toegevoegd.  
In de Horecavisie is tevens het volgende opgenomen: 
‘Naast deze duidelijke visie is er sprake van verschillende plannen en projecten die al 

langer lopen in Zwolle. De locaties van deze projecten en plannen komen niet altijd 
overeen met de visie en de vraag komt op hoe hier mee om te gaan. Er zou sprake zijn 
van onbehoorlijk bestuur wanneer de gemeente projecten, waar reeds lang aan wordt 
gewerkt, niet meer zou faciliteren’. De gesprekken over het initiatief om het voormalige 
clubgebouw te mogen gebruiken voor overnachtingen lopen vanaf juni 2011. Er is dus 
sprake van een al lopend project die volgens de Horecavisie doorgang kan vinden. 

 

 Samenvatting zienswijze 
De voorgenomen transactie lijkt naar de mening van reclamant een gelopen race 

waarbij de bestemmingsplanwijziging nog even geregeld moet worden. Hierbij wordt 
geen rekening gehouden met de bewoners in dit gebied. 

 

Reactie gemeente 
Met de onderhavige bestemmingsplanprocedure krijgt een ieder de gelegenheid te 
reageren. Reclamanten hebben van deze mogelijkheid ook gebruik gemaakt. De 

zienswijze wordt dus meegewogen in de besluitvorming rond de vaststelling van het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad.  

 

 Samenvatting zienswijze 
Door de voorgenomen plannen wordt de kwaliteit van het wonen maar ook de 
achterliggende Brinken van de Brinkhoek ernstig aangetast. 

Naar de mening van reclamant kan het niet zo zijn dat dit woongebied verandert in een 
evenemententerrein. Hierbij spelen geluidsoverlast, nachtelijke escapes van groepen, 
opruimen van rommel, verkeersveiligheid en de precedent scheppende werking van de 

bestemmingsplanuitbreiding een belangrijke rol.  

 
Reactie gemeente 
Ten aanzien van de vrees dat de plannen tot overlast zullen leiden ( o.a. 
geluidsoverlast, verkeersveiligheid) en de kwaliteit van het wonen zou aantasten wordt 
het volgende opgemerkt. Zoals eerder is aangeven is het voormalige clubgebouw en de 

omliggende gronden al jaren in gebruik als sportkantine respectievelijk sportvelden. Het 
gebruik van deze sportvelden wordt niet gewijzigd en verandert niet in een 
evenemententerrein, zoals reclamant stelt. Slechts het gebruik van het gebouw voor 

logies is nieuw. Dit zal op voorhand niet tot geluidsoverlast leiden. Door de 
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initiatiefnemer zal er op worden toegezien dat overlast voor omwonenden zoveel 

mogelijk wordt voorkomen. Bovendien zullen de groepen te allen tijde onder toezicht 
overnachten. De activiteiten zullen ook niet plaatsvinden in de nachtelijke uren. 
Daarnaast draagt de initiatiefnemer in de huidige situatie  waarin hij de sportvelden en 

de kantine al beheert, bij aan de leefbaarheid en controle. Dit houdt onder andere in dat 
de buitenterreinen schoon worden gehouden en mensen worden aangesproken op 
'afwijkend' gedrag. Door het de sportvelden en gebruik van gebouw op deze wijze te 

beheren wordt tevens voorkomen dat er verloedering en verwaarlozing zal ontstaan met 
alle mogelijke overlast voor omwonenden. 
Reclamant heeft daarnaast geen direct zicht op het gebouw. Bovendien woont 

reclamant op enige afstand van het gebouw. (reclamant Scholten op circa 190 meter en 
reclamant Schuman op circa 270 meter). Ook zullen de bezoekers, niet langs de 
woning van reclamanten rijden. Onduidelijk is welke punten spelen ten aanzien van de 

verkeersveiligheid. Het gebruik door groepen sporters zal geluid veroorzaken, maar dit 
is ook al aan de orde in de huidige situatie. Dat er incidenteel geluidsoverlast zal zijn 
valt niet uit te sluiten, maar door de initiatiefnemer zal er op worden toegezien dat 

overlast voor omwonenden zoveel mogelijk zal worden voorkomen. .  

2.2.1 Advies 
Voorgesteld wordt om de zienswijze ongegrond te verklaren. 
 

2.3 Bewonersvereniging Berkum Brinkhoek 
 Samenvatting zienswijze 
Reclamant deelt mee ernstig verontrust te zijn over het ontwerp bestemmingsplan 

waarbij het oorspronkelijk geplande uitbreiding van dit rustgebied moet wijken voor 
commerciële doeleinden. In 2002 is door de gemeente een mededeling gedaan over 
het vertrek van het sportcomplex aan de Haesterveerweg over 10 tot 15 jaar ( dus vanaf 

ongeveer vorig jaar) en de invulling van de vrije te komen gebieden voor de uitbreiding 
van de begraafplaats Kranenburg 

 

Reactie gemeente 
Wij verwijzen op dit punt naar onze reactie op de zienswijze 2.1 en 2.2 en onder de 
tweede bullet. 

 
 

 Samenvatting zienswijze 
Reclamant is in eerste instantie opgericht om de monumentale Horstmanhoeve voor 
verval te behoeden. De doelstelling is uitgebreid en reclamant houdt zich in brede zin 
bezig met de kwaliteit van hun leefomgeving.  

Naar de mening van reclamant doet de keuze van de gemeente om in het 
bestemmingsplan voor commerciële activiteiten te kiezen afbreuk aan het woon- en 
rustgebied. Commerciële activiteiten brengen naar zijn mening verstoring in het gebied 

en waar groepsactiviteiten plaatsvinden is overlast te verwachten 

 
 

Reactie gemeente 
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Wij verwijzen op dit punt naar onze reactie op de zienswijze 2.1 en 2.2 onder de derde 

bullet. 

 
 Samenvatting zienswijze 
Reclamant heeft wethouder Piek verzocht hem in contact te brengen met de eigenaar 
van het complex. Na een e-mail dat hij hiermee bezig was, is geen reactie meer 
ontvangen. 

 

Reactie gemeente 
De initiatiefnemer heeft contact opgenomen met reclamant en zijn plannen op 3 juni 

2013 nader toegelicht. Bij dit gesprek waren de heer Schuit, de heer Dutman, de heer 
Van Vliet, mevrouw Scholte en mevrouw Van Nus aanwezig. 
 

 Samenvatting zienswijze 
Reclamant deelt de zorgen van de familie Scholte dat er geen rekening wordt gehouden 
met de bewoners in dit gebied. 

 

Reactie gemeente 
Wij verwijzen op dit punt naar onze reactie op de zienswijze 2.1 en 2.2. 

2.3.1 Advies 
Voorgesteld wordt om de zienswijze ongegrond te verklaren. 

 

2.4 De Agnietenberg 
 Samenvatting zienswijze 
Er bestaat bezwaar tegen het feit dat er een complete horecavergunning wordt 
afgegeven. Dit is tegenspraak met eerdere uitlatingen over verdere uitbreiding zoals 

genoemd in de horecavisie. Reclamant vraagt zich af de initiatiefnemer geen terras gaat 
uitzetten of bruiloften/feesten gaat aanbieden. 
 

Reactie gemeente 
Het onderhavige initiatief omvat qua horeca-activiteiten het gebruik van het bestaande 
voormalige clubgebouw voor logies en ontbijt. In artikel 1.28 van de begripsomschrijving 

van de regels wordt onder een horecabedrijf verstaan: “een bedrijf dat is gericht op het 
verstrekken van nachtverblijf met ontbijt”. Het gebruik van het gebouw voor feesten en 
partijen is binnen de regels van het bestemmingsplan niet toegestaan. Een terras is 

slechts mogelijk ten behoeve van gasten die in het gebouw overnachten en voor de 
gebruikers van de sportvelden. Een terras ten behoeve van een restaurant, zoals 
reclamant exploiteert, is niet toegestaan. De initiatiefnemer heeft reclamant daarnaast 

ook aangegeven dat hij geen enkele intentie heeft om feesten, partijen, bruiloften etc. te 
gaan organiseren 

2.4.1 Advies 
Gesteld dat de onderhavige zienswijze al tijdig zou zijn ingediend, dan wordt 
voorgesteld om de zienswijze ongegrond te verklaren. 
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