








Bijlage 1: 

 

Ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen bestemmingsplan 

Stationskwartier  
 

Aan de gemeenteraad worden de volgende ambtshalve wijzigingen voorgesteld 

ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.  

 

1. Wijzigingen digitale regels   
In het digitale bestemmingsplan zit een juridische fout. In artikel 4 lid 1 

sub a5 staat:  

 detailhandel, met dien verstande dat detailhandel uitsluitend is 

toegestaan ter plaatse van de aanduiding "horeca". 

 

Het betreft hier een verkeerde verwijzing. Het artikel dient gewijzigd te 

worden in: 

 detailhandel, met dien verstande dat detailhandel uitsluitend is 

toegestaan ter plaatse van de aanduiding "detailhandel". 

 

In het analoge bestemmingsplan was bovenstaande regeling op de juiste wijze 

weergegeven. 

 

2. Wijziging van de verbeelding 
In het gebied ten oosten van de Sophialaan en ten noorden van de 

Stationsweg is sprake van diverse menging van dienstverlenende functies, 

wonen, horeca en in beperkte mate detailhandel. Hierdoor heeft dit gebied 

een gemengde bestemming gekregen. Wel is er voor een aantal specifieke 

functies gekozen voor een meer gedetailleerde regeling. De horecafuncties 

zijn afzonderlijk aangeduid.  

 

In de beleidsnota „bijzondere wetten horeca, coffeeshop, prostitutie en 

kansspelen (2011)‟ is het beleid verwoord met betrekking tot horeca. Om de 

beoogde doelstelling uit deze beleidsnota te realiseren, geldt er een 

gebiedsdifferentiatie voor de vestiging van horeca-inrichtingen binnen de 

gemeente. Het horecagebied binnen het plangebied is aangemerkt als 

consolidatiegebied. Bij deze gebieden is nieuwvesting van horeca niet 

toegestaan. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan “Stationskwartier” is voor twee percelen de 

aanduiding „Horeca‟ niet op een juiste manier opgenomen.   

 

- Het pand aan de Stationsweg 2 is in gebruik als kantoorpand en niet 

als horecabedrijf. Ook in het vigerende bestemmingsplan is voor dit 

perceel geen horeca toegestaan. Omdat dit gebied in het vigerende 

horeca beleid is aangeduid als consolidatiegebied stellen wij voor om 

geen extra horeca in dit gebied toe te staan en hiermee geen 

aanduiding „horeca‟ voor het perceel Stationsweg 2 op te nemen. 

Hierdoor wordt een duidelijk en consistent ruimtelijk beleid gevoerd.  

 

Aangezien het betreffende perceel een gemengde bestemming heeft, zijn 

er voldoende mogelijkheden voor een optimaal gebruik van het perceel.   

 

- Voor het hotel aan de Stationsweg 4 is naast de gemengde bestemming 

de aanduiding „horeca‟ opgenomen. Het hotel strekt zich uit tot aan 

de Van Swietenstraat terwijl de aanduiding „horeca‟ zich beperkt tot 

het gebied aan de Stationsweg. Omdat het hier gaat om bestaande 

horeca stellen wij voor de aanduiding „horeca‟ voor het hele hotel op 

te nemen. 

 

De gewijzigde verbeelding is bijgevoegd. 



V a s t  t e  s t e l l en  s i t u a t i e  

 

 

S i tu a t i e  o n tw e r p b es t e m m i n g s p l a n  

 

 


