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Bestemmingsplan Schuylenburcht  

In de Nota zienswijzen wordt ingegaan op de aanvullingen van de aanwonenden die zijn/worden 
meegenomen in de verdere plantontwikkeling.  

1. Zijn er – los van het contact over de hoogte van de beoogde gebouwen – aanpassingen en/of 
aanvullingen meegenomen in de planontwikkeling? 

2. Gaarne een overzicht van alle aanpassingen/aanvullingen ten gevolge van de diverse 
inspraakreacties tijdens de vaststelling van de stedenbouwkundige visie en het 
beeldkwaliteitsplan. 

3. Zijn er in het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht ten 
opzichte van het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Zo ja, welke ? 

4. Bij beantwoording (reactie 3.5) van de Nota zienswijzen wordt aangegeven dat er na ter visie 
ligging van het “voorontwerp bestemmingsplan” (december 2020 - april 2021) wijzigingen 
zijn aangebracht in het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan ten gevolge van de 
inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan. 
Welke wijzigingen betreft dit? 

  
In de Nota van Zienswijze wordt opgemerkt dat het bestemmingsplan niet voldoet aan de 
randvoorwaarde dat er ‘’gebouwd moet worden met een netto toename van groen en publiek 
domein’’. 

1. In hoeverre is dit een voorwaarde waar het plan aan moet voldoen? (In het antwoord van de 
gemeente wordt niet ingegaan op de stelling en de benoemde bron (Provinciale Commissie 
Leefomgeving)). 

  
Parkeren: 
In de verbeelding behorend bij het bestemmingsplan zijn op vier manieren (kleuren) de 
parkeergelegenheden in het plangebied aangegeven. De bestemming V-VB, de bestemming T-(p), de 
bestemming G(sv-p) en de bestemming W-ZW(p). 

1. Wat is de reden dat er een specifiek gebied is aangegeven met de bestemming W-ZW(p); 
Wordt dit parkeergebied alleen beschikbaar voor de zorgwoningen en zo ja, wordt het dan 
“afgesloten” voor gebruik door anderen? 

2. Wat is de reden dat er een specifiek gebied is aangegeven met de bestemming T-(p)? 
3. Wordt het gebied met bestemming T-(p) direct bij realisatie van de woningen ingericht als 

parkeerplaats, zo ja waarom dan een bestemming Tuin meegeven, zo nee, hoe moet dan het 
(parkeer)gebied met bestemming W-ZW(p) bereikt worden vanaf de openbare weg? 

4. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nu (met in achtname van de 4 deelgebieden met een 
(deel)bestemming parkeren) in totaal mogelijk te realiseren? 

5. Hoe moeten we de invulling van bestemming G(sv-p) voor ons zien na realisatie van het 
plan? 

6. Volgens artikel 4.1c van de Regels staat (sv-p) voor “specifiek vorm van verkeer-parkeren”. 
Wat moeten we ons daarbij in de praktijk voorstellen? Welke specifieke vorm van verkeer 
betreft dit? 

 


