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Hierbij bieden wij u het herziene voorstel aan tot vaststelling van het bestemmingsplan 
Zevenkamp en Nesselande. 

Toelichting van de herziening 
Naar aanleiding van de hoorzitting van de subcommissie bestemmingsplannen over het 
bestemmingsplan Zevenkamp en Nesselande is gebleken dat bij aanpassing van de 
bestemmingsregel in het raadsvoorstel bij zienswijze 12 niet goed naar de bestaande 
situatie is gekeken. 
In het raadsvoorstel is al voorgesteld dat voor deze locatie de bestemming 'Wonen-1' 
aangepast moet worden naar 'Wonen-11'. Naar aanleiding van de hoorzitting is 
gebleken dat ook de tabel in bijlage 4 van de regels moet worden aangepast. Hierin is 
aan het adres van reclamant. Laan van Surrealisme 4, het woningtype D toegekend, 
hetgeen onjuist is. 
Wij stellen u voor om bijlage 4 behorende bij de regels aan te passen. Bij woningtype D 
moet de huisnummering van Laan van Surrealisme aangepast worden van 
'4 t/m 18 even' naar '6 t/m 18 even'. 

Overige wijzigingen 
1. Naar aanleiding van zienswijze 10 (reclamant 132) is in het raadsvoorstel 
voorgesteld om de bestemming 'Gemengd-6' aan te passen. Bij het voorstel is de 
toevoeging van het mogelijk maken van een fitnesscentrum op de eerste verdieping 
weggevallen. 
Wij stellen u voor om aan de bestemming 'Gemengd-6' toe te voegen dat een 
fitnesscentrum op de eerste verdieping is toegestaan. 

2. Naar aanleiding van zienswijze 12 is gebleken dat de bijlagen (behorende bij de 
regels) op meer punten moeten worden aangepast. 

Bijlage 4: 
- Bij woningtype C moet de huisnummering van Laan van Surrealisme aangepast 
worden van '20 t/m 48 even' naar '20 t/m 46 even'; 
- Bij woningtype G moet de huisnummering van Salvador Dalistraat aangepast worden 
van '34 t/m 44 even' naar '36 t/m 44 even'; 
- Bij woningtype H moet de huisnummering van René Margrittestraat nr 36 a^n^epas 
worden naar nummer 35. 
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