
 
 
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Noord-Linschoterzandweg 60 & 61 (07055)  
 
 

Toelichting bij gewijzigde bijlagen 
Deze toelichting wordt geacht deel uit te maken van het raadsvoorstel. 
 
 
Naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel in het Forum is de plankaart/verbeelding op 
drie punten aangepast (bijlage B2) en deze wijzigingen zijn ook in de planregels en plantoelichting 
verwerkt (bijlage B4). 
 
Een toelichting: 
 
Document verbeelding versie 22-9-2022 (bijlage B2) 

• Bouwvlak Noord-Linschoterzandweg 60 heeft de aanduiding ‘tae’ (twee-aaneen) i.p.v. de 
aanduiding ‘vrij’ (vrijstaand) gekregen voor de gewenste twee-onder-een-kapwoning; 

• De aanduiding ‘os’ (ontsluiting) is in de plaats van de aanduiding ‘weg’ gekomen en deze 
nieuwe aanduiding is achter de woning Kabelslag 12 onderbroken. De twee nieuwe 
woningen op de Noord-Linschoterzandweg 60 krijgen dan alleen een aansluiting op de 
Noord-Linschoterzandweg. De bestaande woning op de Noord-Linschoterzandweg 60 krijgt 
een aansluiting op de Kabelslag. Met deze wijziging kan er geen rondweg meer ontstaan en 
zullen de bewoners van Kabelslag 12 minimale gevolgen van de nieuwe ontsluitingsweg op 
de Kabelslag ondervinden (ontsluiting 1 woning i.p.v. 3). 

• Er staat geen extra water meer aangegeven omdat watercompensatie niet meer nodig is. 
 
Document toelichting en regels versie 21-9-2022 (bijlage B3) 

• Blz. 65 (67/80 pdf-bestand):  
Artikel 5.2.1.c sub 2 is aan de bouwregels voor de bestemming Wonen toegevoegd. In dit 
artikel wordt naar de aanduiding twee-aaneen verwezen. Er staat nog een kleine taalfout in 
dit artikel, maar dat kan helaas niet meer voor het weekend worden aangepast vanwege 
afwezigheid van de planmaker. Het zal later nog worden gecorrigeerd.   

• Blz. 63 (65/80 pdf-bestand): 
Artikel 3.3.1 is aan de gebruiksregels voor de bestemming Tuin toegevoegd. In dit artikel 
wordt naar de aanduiding ontsluiting verwezen.   

• Blz. 27-29 (29-31/80 pdf-bestand) 
In hoofdstuk 5.4 Waterhuishouding van de plantoelichting is verwerkt dat watercompensatie 
niet meer nodig is.  

 
N.a.v. de wijzigingen is ook bijlage B6 aangepast (reactienota zienswijzen): op de laatste pagina is de  
‘Staat van Wijzigingen’ aangepast.  
 


