












5. Staat van wijzigingen (behoort bij raadsbesluit van 22 november 2011) 
 
Op de verbeelding, in de regels en/of in de toelichting van het bestemmingsplan ‘Maarssenbroek 
Woongebied’ zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven 
of de wijziging een gevolg is van een ingediende zienswijze of het gevolg van een ambtshalve over-
weging.  
 
De punten onder 5.1., 5.2. en 5.3. vormen de ‘Staat van wijzigingen’. 
 
5.1 Verbeelding 

 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 Ter plaatse van de atletiekbaan in de Zwanenkamp is de aanduiding 

‘maximum bebouwd oppervlak (m2)’ gewijzigd in de aanduiding ‘maxi-
mum oppervlakte (m2).  

Ambtshalve  

2 Ter plaatse van het afsluiterschema ter hoogte van de Verbindingsweg is 
op de verbeelding de dubbelbestemming aangepast/verbreed. 

Zienswijze 2 

3 Aan de westzijde van het plangebied is via de dubbelbestemming Lei-
ding – Water de ter plaatse aanwezige waterleiding opgenomen met de 
bijbehorende beschermingszone van 10 meter ter weerszijden van de 
leiding. 

Zienswijze 3 

4 De begrenzing van de bestemming Detailhandel -1 van het pand Rei-
gerskamp 610 is aan de oostzijde teruggebracht tot de bij de supermarkt 
daadwerkelijk in gebruik zijnde bebouwing, inclusief woning op de ver-
dieping. 

Zienswijzen 
6 en 10 

5 In de matrix behorende bij de bestemming Detailhandel – 1 op het per-
ceel Reigerskamp 610 is de maximumvloeroppervlakte gewijzigd van 
800 naar 790 m2. 

Zienswijzen 
5 en 9 

6 Een strook met de bestemming Wonen direct ten noordoosten van de 
bestemming Detailhandel – 1 en direct daaraan grenzend, is gewijzigd in 
de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied. 

Ambtshalve 

7 Op het gehele terrein van de atletiekbaan is de aanduiding ‘wro-zone – 
wijzigingsgebied 1’ opgenomen t.b.v. verhoging van de maximum opper-
vlakte.  

Zienswijze 7 

8 Aan de oostzijde van het terrein van de atletiekbaan is de aanduiding 
‘wro-zone – wijzigingsgebied 2’ opgenomen t.b.v. vergroting van het 
aanduidingsvlak ‘maatschappelijk’. 

Zienswijze 7 

9 Een strook van de bestemming Groen – 1 direct grenzend aan de gepro-
jecteerde verkeersverbinding ten noorden van het terrein van de atle-
tiekbaan is opgenomen in de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied, 
aansluitend aan dezelfde bestemming. 

Zienswijze 7 

10 Ter plaatse van de atletiekbaan in de Zwanenkamp is de aanduiding 
‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’: maximaal 3 en 6 meter gewijzigd in 
maximaal 4 meter voor beide hoogtematen. 

Ambtshalve 

 



5.2 Regels 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 In artikel 1 Begrippen is het begrip ‘aanduiding’ aangepast conform het 

voorgeschreven begrip uit de SVBP 2008. 
Ambtshalve  

2 In artikel 1 Begrippen is in het begrip ‘detailhandel in volumineuze goe-
deren’ het woord ‘uitstraling’ vervangen door het woord ‘uitstalling’ 

Ambtshalve 

3 In artikel 1 zijn begrippen opgenomen voor de termen ‘kelderingang’ en 
‘kelderkoekoek’. 

Ambtshalve 

4 In artikel 1 Begrippen is in het begrip ‘objecten met cultuurhistorische 
waarden’ de zin beter lopend gemaakt. 

Ambtshalve 

5 In lid 3.1 onder b is de tekst ‘onder 1’ vervangen door de tekst ‘onder a’. Ambtshalve 
6 In de aanhef van de leden 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2, 7.2.2, 8.2.3, 10.2.2, 11.2.2, 

12.2.2, 13.2.2, 14,2,2, 19.2.2 en 20.2.2 zijn de woorden ‘bijbehorende’ 
verwijderd. 

Ambtshalve 

7 In lid 9.3 en lid 23.3 is een extra afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor 
het bouwen van bijbehorende bouwwerken op minder dan 1 m achter de 
voorgevelrooilijn, mits de voorgevelrooilijn niet wordt overschreden en er 
geen bezwaren zijn uit oogpunt van verkeersveiligheid.  

Ambtshalve 

8 In de aanhef van de leden 10.2.2, 11.2.2, 19.2.2 en 20.2.2 is de tekst 
‘geen zijnde bouwwerken’ vervangen door ‘geen gebouwen zijnde’. 

Ambtshalve 

9 In artikel 11 is onder 11.4.2 en 11.4.3 de verwijzing naar artikel 11 lid 4 
onder a vervangen door een verwijzing naar lid 11.4.1. 

Ambtshalve 

10 In artikel 16 is een nieuw lid 16.3 toegevoegd inhoudende twee wijzi-
gingsbevoegdheden: 
− sub a: verhoging van de maximum oppervlakte bebouwing met 

maximaal 400 m2. Een en ander onder voorwaarden m.b.t. parkeren 
en compensatie open water. 

− sub b: vergroting van de aanduiding maatschappelijk. Een en ander 
onder voorwaarden m.b.t. externe veiligheid en parkeren. 

 

11 In lid 20.2.2 onder c is voor het woord ‘bouwwerken’ het woord ‘overige’ 
ingevoegd. 

Ambtshalve 

12 In lid 21.1 is het doeleind ‘nutsvoorzieningen’ toegevoegd. Ambtshalve 
13 In lid 23.5 is de opsomming d, e, f gewijzigd in de opsomming a, b, c. Ambtshalve 
14 In lid 23.5 onder a sub 1 is het woord ‘volgens’ vervangen door de tekst 

‘zoals opgenomen in de bijlagen’. 
Ambtshalve 

15 In artikel 24 is een nieuw lid 24.3 (Afwijking van de bouwregels) inge-
voegd m.b.t. het bouwen van bouwwerken en werken onder hernumme-
ring van de daarop volgende (sub)leden en daarin opgenomen verwijzin-
gen. 

Zienswijze 3 

16 Na artikel 25 is een nieuw artikel 26 ingevoegd (Leiding –Water) onder 
hernummering van alle daarop volgende artikelen en bijbehorende le-
den. 

Zienswijze 3 

17 In lid 26.2.2 (na hernummering 27.2.2) onder b  en 27.2.2 (na hernum-
mering 28.2.2) onder b is het woord ‘bouwvergunning’ vervangen door 
de tekst ‘omgevingsvergunning voor het bouwen’. 

Ambtshalve 

18 In lid 27.2.1 (na hernummering 28.2.1) is sub d verwijderd en sub e is 
hernummerd naar d. 

Ambtshalve 



19 In lid 30.3 (na hernummering 31.3) is een nieuw lid 2 opgenomen waarin 
is bepaald dat kelders buiten het bouwvlak ten minste 0,10 m onder het 
aansluitende terrein moeten zijn gelegen. De daarna volgende subleden 
zijn hernummerd. 

Ambtshalve 

20 In lid 30.3 (na hernummering 30.3) onder a en onder b sub 3 (hernum-
merd in 4) is toegevoegd dat ondergeschikte kelderingangen en kelder-
koekoeken wel zijn toegestaan. 

Ambtshalve 

21 In artikel 31 (na hernummering 32) onder a is de tekst ‘deze bestem-
ming’ vervangen door de tekst ‘dit bestemmingsplan’. 

Ambtshalve 

22 In artikel 33 (na hernummering 34) onder c is duidelijker aangegeven dat 
afwijkingsmogelijkheden uit artikel 33 niet cumulatief mogen worden 
gebruikt samen met een soortgelijke afwijkingsmogelijkheid uit een af-
zonderlijke bestemming in hoofdstuk 2. 

Ambtshalve 

23 In artikel 1”aan huis verbonden beroep of bedrijfsmatige activiteiten aan 
huis” worden horeca en seksinrichtingen als niet toegestane activiteiten 
toegevoegd. 

Ambtshalve 

24 In artikel 9 Gemengd 8 onder 9.4 Specifieke gebruiksregels, lid a onder 4 
Het beroep of de activiteit dient alleen door de bewoners(s) te worden 
uitgeoefend. Op het betreffende adres is het te werk stellen van perso-
neel dat niet woonachtig is op het betreffende adres en geen onderdeel 
uitmaakt van het huishouden, niet toegestaan; onder 2 en 5 wordt het 
woord “onevenredig” verwijderd. 

Ambtshalve 

25 In artikel 23 Wonen onder 23.4 Specifieke gebruiksregels, lid a onder 4 
Het beroep of de activiteit dient alleen door de bewoners(s) te worden 
uitgeoefend. Op het betreffende adres is het te werk stellen van perso-
neel dat niet woonachtig is op het betreffende adres en geen onderdeel 
uitmaakt van het huishouden, niet toegestaan; onder 2 en 5 wordt het 
woord “onevenredig” verwijderd. 

Ambtshalve 

 
5.3 Toelichting 
 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 De toelichting is op bladzijde 38 en 39 (Gastransportleidingen) aange-

vuld/aangepast ten aanzien van de gewijzigde regelgeving. 
Zienswijze 2 

2 De toelichting is aangevuld op bladzijde 39 en 69 met een (bestem-
mings)beschrijving van de in het westen van het plangebied aanwezige 
waterleidingen. 

Zienswijze 3 

3 In hoofdstuk 3 zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de atletiekbanen 
(bebouwing voor judovereniging en buitenschoolse (sport)opvang) en de 
haalbaarheid daarvan beschreven. 

Zienswijze 7 

4 In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 is een beschrijving opgenomen van de in 
het plangebied aanwezige ruwwatertransportleidingen en de daarvoor 
opgenomen dubbelbestemming. 

Zienswijze 3 

5 In de toelichting is in hoofdstuk 5 paragraaf 5.2 onder Wonen verduide-
lijkt wat precies onder een dakkapel wordt verstaan en hoe daarmee om 
te gaan. 

Ambtshalve 

 


