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Nr. Instantie/ Onderdeel Opmerking Voorstel antwoord     

1 ROM   

 Bodem Niet akkoord. Paragraaf 5.3 (Bodem) 
aan te laten passen op het aanvullend 
historisch onderzoek. 
 
 
 
In het historisch onderzoek ontbreekt 
relevante informatie over de 
voormalige bebouwing binnen het 
plangebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van een aanvraag 
omgevingsvergunning voor de bouw 
van een nieuwe woning op perceel A, 
nr. 4575, is aanvullend een verkennend 
asbestbodemonderzoek NEN5707 
noodzakelijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder dient op basis van historisch 
onderzoek onderbouwd te worden of 
het plangebied verdacht is op 
verhoogde concentraties PFAS in de 
grond.  

Terechte constatering. Een 
aanvullende rapportage is gemaakt 
ter aanvulling en verduidelijking van 
de eerder uitgevoerde bodem-
onderzoeken.  
 
Boringen zijn tevens op de 
vermoedelijke locaties van 
voormalige panden geplaatst. Ter 
plaatse zijn geen aanwijzingen 
gevonden van resten van (fundering 
van) de voormalige bebouwing of 
andere verontreinigingen. Ook 
tijdens onderzoek naar het 
opsporen van nietgesprongen 
explosieven zijn ter plaatse geen 
aanwijzingen gevonden van 
funderingen.  
Er zijn tijdens de veldwerk-
zaamheden van het bodem-
onderzoek geen afwijkende 
bestanddelen gevonden, behalve 
van nature voorkomend grind en in 
een enkele boring in lichte mate 
puin. Twee van de boringen zijn 
gestuit, waarvan één rond de locatie 
van het voormalige pand, maar ook 
een boring op geruime afstand 
hiervan. Deze waarnemingen samen 
met de resultaten van de 
naastgelegen vergelijkbare 
percelen, waar ook geen 
asbestverdachte resten van 
bebouwing zijn gevonden, geven 
volgens ons geen aanleiding een 
verontreiniging (met asbest) te 
verwachten. 
Het plangebied is gelegen binnen 
zone PFAS B3 van de Ontgravings-
kaart PFAS die voor de 
provincie Utrecht is opgesteld. Op 
basis van de beschikbare historische 
informatie is de bodem van het 
plangebied niet verdacht op 
verhoogde gehaltes PFAS en is er 
geen aanleiding onderzoek naar 
PFAS uit te voeren, mede aangezien 
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de gemeente Zeist heeft ingestemd 
met de ontgravingskaart. 

  De toelichting op de bodemkwaliteit is 
nog niet compleet. 
De paragraaf bodem van de ruimtelijke 
onderbouwing dient op basis van het 
aanvullend historisch onderzoek 
aangepast te worden. 

Zie hiervoor. 

 Geluid Niet akkoord. Het akoestisch 
onderzoek en het bestemming (regels 
en toelichting) moeten worden 
aangepast.De gepresenteerde 
uitkomsten kunnen niet op juistheid 
worden gecontroleerd. Bijlage 9 van de 
toelichting op het bestemmingsplan 
betreft het akoestisch onderzoek. Deze 
is echter niet volledig. Een uitdraai van 
de invoergegevens en rekenresultaten 
ontbreekt. Daardoor kunnen wij niet 
controleren of de gepresenteerde 
uitkomsten juist zijn. De uitdraaien 
dienen te worden toegevoegd, waarbij 
we opmerken dat dit grafisch dient te 
worden weergegeven. 

Reacties verwerkt en uitdraai van 
invoergegevens en rekenresultaten 
zijn bijgevoegd. 

  Het onderzoek is onvolledig. 
In het onderzoek is op elke gevel één 
rekenpunt gelegd, ter hoogte van het 
midden van de gevels. Hier worden 
geluidbelastingen van 53 dB berekend. 
Meer richting de Nieuwe Dolderseweg 
kan de geluidbelasting hoger dan 53 dB 
zijn, wat betekent dat dit deel van de 
gevel als dove gevel uitgevoerd moet 
worden. Wij adviseren daarom op de 
zijgevels ook rekenpunten dichter 
richting de Nieuwe Dolderseweg in te 
voeren. 

Er is voor gekozen om de aanpak 
van meten niet te wijzigen. De vraag 
of een gevel gedeeltelijk als dove 
gevel kan worden uitgevoerd kan bij 
de aanvraag van de omgevings-
vergunning voor de bouw aan de 
orde  worden gesteld.  

  De aanwezigheid van een geluidluwe 
gevel is niet gebonden aan 
aanwezigheid van een dove gevel. 
In planregel 3.2.2 wordt gesteld dat, 
ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke bouwaanduiding - dove 
gevel', elke woning minimaal één gevel 
dient te bezitten waar de 
voorkeurswaarde van 48 dB Lden niet 
wordt overschreden. De eis voor een 
geluidluwe gevel geldt echter ook voor 
woningen waar de maximale onthef-
fingswaarde niet wordt overschreden 
en waar dus geen dove gevels 

Aangepast. 
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noodzakelijk zijn. Wij adviseren de 
regel als volgt aan te laten passen: 
‘woningen dienen te beschikken over 
een gevel waar de geluidbelasting niet 
hoger is dan 48 dB’. 

  De opmerkingen ten aanzien van het 
vaststellen van hogere waarden zijn 
onjuist. In de geluidparagraaf wordt 
aangegeven dat er hogere waarden 
vastgesteld moeten worden. Naar onze 
mening is dit niet noodzakelijk (zie 
argument 4.1). Wij adviseren de 
geluidparagraaf hierop aan te passen 

Aangepast. 

 Luchtkwaliteit Niet akkoord.  De toelichting van het 
bestemmingsplan moet aangepast 
worden. Er is geen informatie gegeven 
over de huidige en toekomstige 
luchtkwaliteit. 
Om de realisatie van de woningen 
planologisch mogelijk te maken moet 
aangetoond worden dat sprake is van 
een goede ruimtelijke ordening. In dit 
kader, dient getoetst te worden of de 
huidige en toekomstige luchtkwaliteit 
voldoet aan de eisen zoals opgenomen 
in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer (zie ook bijlage). 
De huidige en toekomstige 
blootstelling aan luchtkwaliteit is bij 
diverse instanties eenvoudige 
beschikbaar. Via het geoportaal op 
www.odru.nl zijn luchtkaarten te 
vinden. Andere opties zijn de 
grootschalige concentratie en 
depositiekaarten Nederland of de 
monitoring NSL. 

Aangepast. 

  Er wordt niet voldaan aan het advies 
van de GGD-Richtlijn Luchtkwaliteit en 
Gezondheid. In de GGD-Richtlijn 
Luchtkwaliteit en Gezondheid, wordt 
aanbevolen om nieuwe gevoelige 
bestemmingen, inclusief woningen en 
ziekenhuizen, bij voorkeur niet binnen 
300 meter van een snelweg en niet 
binnen 50 meter van een drukke weg 
met meer dan 10.000 motorvoertuigen 
per etmaal te bouwen, onafhankelijk 
van de vraag of de grenswaarden 
worden overschreden of niet. In dit 
geval worden er woningen 
gerealiseerd binnen 50 meter van een 

Er is sprake van een bestaand 
woonrecht.  
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drukke provinciale weg. Volgens de 
GGD-Richtlijn is het advies daarom om 
de woningen niet op deze locatie te 
realiseren. Er zijn echter geen 
wettelijke belemmeringen voor het 
realiseren van dit plan. 

 Externe veiligheid Niet akkoord.  Groepsrisico berekenen 
en verantwoorden en VRU om advies 
vragen. 
Groepsrisicoverantwoording 
Omdat het plangebied is gelegen 
binnen het invloedsgebied van de 
N238 dient het groepsrisico ook 
verantwoord te worden (artikel 8, lid 1, 
Bevt). Mogelijk kan worden volstaan 
met een beperkte groepsrisico-
verantwoording. Dat moet blijken uit 
de groepsrisicoberekening (artikel 8, 
lid 2, Bevt). In de (beperkte) 
groepsrisicoverantwoording dient in 
ieder geval te worden ingegaan op de 
aspecten ‘bestrijdbaarheid’ en 
‘zelfredzaamheid’ (artikel 7, Bevt). 
De VRU dient om advies verzocht te 
worden inzake de, onder 1.2, 
genoemde aspecten (artikel 9, Bevt). 

Op de Dolderseweg (N238) vindt 
vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaats. Voor deze weg geldt evenwel 
een risicoafstand (PR 10-5 en PR 10-
6) van 0. Bovendien voorziet de 
ontwikkeling in een geringe 
toename van het aantal personen 
langs deze weg. Een eventueel 
incident op deze weg heeft dan ook 
geen significante invloed op het 
groepsrisico ter plaatse. Het 
groepsrisico ter plaatse neemt in 
zeer beperkte mate toe. 
Maatregelen om het groepsrisico 
ter plaatse te verkleinen zijn 
onevenredig in vergelijking met de 
te behalen risico verkleining. 
Zie hiervoor.  

 Bedrijven en 
milieuzonering 

Niet akkoord.  Toelichting bedrijven en 
milieuzonering ontbreekt. 
Invloed van omliggende bedrijven is 
niet in beeld gebracht. De invloed van 
omliggende bedrijven op de 
planlocatie moet worden onderzocht 
en opgenomen in de toelichting. De 
beoordeling dient te worden 
gebaseerd op de planologische 
mogelijkheden en de bestaande 
bedrijfsactiviteiten. Naar verwachting 
zullen omliggende bedrijven geen 
invloed hebben op de te bouwen 
woningen want de afstand tot 
bestemmingen waarbinnen 
bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan is 
redelijk groot. Dit moet ter bevestiging 
wel uitgezocht en opgenomen worden 
in de toelichting bedrijven en 
milieuzonering. 

Terechte constatering. Aangepast. 
Aangepast. 

  De bedrijfsactiviteiten op de 
voormalige vliegbasis moeten worden 
beschouwd. Vliegbasis Soesterberg is 
niet meer in gebruik als vliegbasis 
waardoor er geen sprake is van 

Aangepast. 
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overlast door vliegverkeer. Op de 
vliegbasis zit een maatschappelijke 
bestemming dus overlast van de 
vliegbasis zal naar verwachting 
minimaal zijn. Eventuele 
bedrijfsactiviteiten binnen dit gebied 
moeten in de toelichting genoemd 
worden. 

  Er kan worden onderbouwd dat het 
plangebied is aan te merken als 
‘gemengd gebied’. De planlocatie is 
gelegen aan de N238. Dit is een drukke 
weg welke voor de nodige 
geluidsoverlast zorgt en het gebied tot 
omgevingstype gemengd gebied 
maakt. Hierdoor kan evt. worden 
onderbouwd dat de richtafstanden 
met één stap kunnen worden 
verkleind. 

Wij nemen het commentaar ter 
harte. De noodzaak voor keuze voor 
het omgevingstype komt in de 
aangepaste paragraaf 5.7 aan de 
orde.   
 

 Archeologie Akkoord  

 Ecologie Niet akkoord. Nadere onderzoeken 
ontbreken en kunnen derhalve niet 
worden getoetst. 
De toelichting moet nog worden 
aangevuld. 

Terechte constatering, zijn later ter 
beschikking gekomen. Toelichting is 
aangepast. 

  Volgens de inhoudsopgave en de 
paragraaf natuur zijn er nadere 
onderzoeken uitgevoerd. 
De nadere onderzoeken ten aanzien 
van stikstofdepositie vleermuizen en 
Hazelworm zijn echter niet 
aangeleverd, en daarom hebben wij 
deze nog niet kunnen beoordelen. De 
aanvullende onderzoeken moeten 
alsnog worden toegevoegd voor dat er 
door ons een volledig advies gegeven 
kan worden. 

De ontbrekende rapporten zijn 
alsnog nagezonden. 

  In de toelichting is er nog niets 
opgenomen ten aanzien van het 
stikstofdepositieonderzoek; dit moet 
nog worden toegevoegd. 
Wel is het nadere onderzoek naar 
soorten beschreven. Hieruit blijkt dat 
dit laatste onderzoek in ieder geval is 
uitgevoerd. De tekst kan echter niet 
getoetst worden aangezien het 
onderliggende onderzoek ontbreekt. 

Er is een Aerius berekening 
uitgevoerd volgens de laatste 
inzichten en toegevoegd als bijlage 
bij de toelichting.  

  Ten aanzien van de quickscan geeft de 
toelichting alleen conclusies 
Het is het wenselijk dat de lezer de 
uitgangspunten, argumenten en 

Aangepast. 
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conclusies uit het rapport in de 
toelichting kan lezen zodat het niet 
noodzakelijk is om het achterliggende 
rapport te raadplegen. 
In de huidige tekst wordt voor volstaan 
met het noemen van de conclusies. 
Voor de lezer is niet te volgen hoe tot 
deze conclusies is gekomen. Wij 
adviseren dan ook de tekst van de 
toelichting aan te passen, zodat deze 
ook op zichzelf leesbaar is. 

 Duurzaamheid Niet akkoord.  Uitwerking 
duurzaamheid ontbreekt. In de 
ruimtelijke onderbouwing een 
paragraaf duurzaamheid opnemen met 
daarin duurzaamheidsambities die zijn 
gerelateerd aan het nationaal, 
provinciaal en gemeentelijk beleid. 
In de paragraaf duurzaamheid een 
beschrijving geven van de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan 
duurzaamheid, zoals energiebesparing 
en het toepassen van duurzame 
energiebronnen. 

Het aspect duurzaamheid is op 
meerdere plaatsen in de toelichting 
verwerkt. De inrichtingsplannen 
zullen bij de vergunningaanvragen 
aan het door de gemeente in dit 
verband gestelde beoordelings-
vereisten voor duurzaamheid 
worden getoetst. 

  In de ruimtelijke onderbouwing moet 
een beschrijving worden opgenomen 
van de wijze waarop in het plan 
rekening is gehouden met 
energiebesparing en het toepassen van 
duurzame energiebronnen 
Dit volgt uit hoofdstuk 3.19 lid 3 PRV 
het Provinciaal beleid. De locatie ligt 
binnen het stedelijk gebied (de ‘rode 
contouren’) waardoor aan deze regel 
moet worden voldaan. 

Zie hierboven. 

  Wij adviseren in de paragraaf 
duurzaamheid tevens een verwijzing 
naar het wettelijk toetsingskader en 
beschrijving van het gemeentelijk 
beleid op te nemen. 

Zie hierboven. 

  Geadviseerd wordt om aantrekkelijke 
maatregelen op te nemen om een 
duurzaam en toekomstgericht 
bouwplan te realiseren. 

Zie hierboven. 

 M.e.r. Er is geen m.e.r.-beoordelingsbesluit 
nodig. M.e.r.-paragraaf (§5.2) in de 
toelichting moet worden aangepast 

Aangepast. 

  De beoogde ontwikkeling is, 
zelfstandig beschouwd, geen stedelijk 
ontwikkelingsproject (cat. D11.2). Er 
hoeft geen (vormvrije) 

Aangepast. 
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m.e.r.(beoordelings)-procedure 
doorlopen te worden en er hoeft dus 
ook geen m.e.r.-beoordelingsbesluit 
genomen te worden. 

  In paragraaf 5.2 wordt verwezen naar 
een m.e.r.-beoordelingsbesluit van de 
gemeente Zeist van 25 augustus 2011 
en dat deze is opgenomen in bijlage 2 
(toetsingsadvies MER) van de 
toelichting. Bijlage 2 bevat echter een 
advies van de commissie MER en geen 
m.e.r.-beoordelingsbesluit. 
Wellicht wordt bedoeld dat voor het 
huidige bestemmingsplan “vliegbasis 
Soesterberg”, vastgesteld 26 juni 2012, 
door de Commissie MER in 2011 een 
positief advies is afgegeven. In dat 
bestemmingsplan is woningbouw op 
de onderhavige locatie al toegestaan 
(geen max. aantal woningen 
opgenomen). Met het concept-
bestemmingsplan “kavels westflank” 
wordt het aantal woningen alsnog 
begrensd op maximaal 5. 
Geadviseerd wordt om de tekst in de 
toelichting van de juiste verwijzingen 
te voorzien (met al dan niet een 
andere bijlage) en/of de onderbouwing 
nader uit te werken door deze zowel te 
baseren op het eerder genomen 
m.e.r.-beoordelingsbesluit als op de 
dáárvoor uitgevoerde plan-MER 
(indien van toepassing). 

Aangepast. 

 Aanvullend advies   

 Bodem  Akkoord Geen 

 Geluid  Akkoord onder voorwaarden De 
planregels moeten worden aangevuld. 

Planregels op paar onderdeeltjes 
aangepast. (artikel 4.2.2 onder e, f, 
g) Rapport niet aangepast ( in 
principe niet nodig) 

 Luchtkwaliteit  Akkoord onder voorwaarden De 
toelichting van het bestemmingsplan 
moet aangepast worden. 

Toelichting paragraaf 5.9 aangepast 

 Externe veiligheid  Niet akkoord 
Groepsrisicoverantwoording opnemen 
en VRU advies vragen 

Na overleg ODRU toelichting 
paragraaf 5.5 aangepast 

 Bedrijven en 
Milieuzonering  

Akkoord Geen 

 Ecologie  Niet akkoord Advies om nader 
onderzoek aan te vullen voor 
boombewonende vleermuizen, om de 
benodigde ontheffingen al aan te 

Nader onderzoek niet nodig, 
onderzoeksrapport iom provincie 
verduidelijkt. Update Aerius 
berekening nog niet uitgevoerd. Kan 
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vragen, en de AERIUS-berekening te 
actualiseren vanwege nieuwe versie 
AERIUS-calculator 

tzt nog. 

 Duurzaamheid  Akkoord onder voorwaarden 
Aanvullingen benodigd m.b.t. 
duurzaamheid Aanvullingen benodigd 
m.b.t. duurzaamheid 

Toelichting paragraaf 2.5.10 en 
5.14aangevuld 

 m.e.r.  Niet akkoord. De m.e.r.-paragraaf (in 
§5.2) in de toelichting is niet 
overeenkomstig het vorige advies 
aangepast. Er is geen m.e.r.-
beoordelings-besluit nodig.  

Toelichting paragraaf 5.2 aangepast 

        

2 HDSR   

 Klimaatbeleid In het plan ontbreekt een verwijzing 
naar het klimaatbeleid van gemeente 
Zeist dat dat in januari 2021 is 
vastgesteld. Wij adviseren dit beleid te 
benoemen. Ook verzoeken wij u het 
plan aanvullend te toetsen aan dit 
beleid. Er worden aanvullende eisen 
gesteld aan nieuwbouwplannen voor 
de thema’s wateroverlast, droogte, 
hitte en waterveiligheid. Zo moet 
bijvoorbeeld ieder perceel 45mm 
neerslag kunnen bergen, waarbij geldt 
dat ten minste 35,7mm in 45 minuten, 
dat valt op de daken, direct in de 
bodem kan infiltreren of geborgen kan 
worden. Indien dit gevolgen heeft voor 
het plan verzoeken wij het ontwerpen 
de toelichting aan te passen. 

Terechte constatering. Aangepast in 
de tekst.  
De resultaten van de beleidstoetsing 
zijn verwerkt in de toelichting.  

 Water Om vervuiling van afstromend 
hemelwater en verslechtering van de 
(grond)waterkwaliteit te voorkomen, 
verzoeken wij u om geen uitlogende 
bouwmaterialen (zoals zink, lood en 
koper) toe te passen. Wij vragen u 
dit kort te benoemen in de 
waterparagraaf. 

Het gebruik van type 
bouwmaterialen is geen ruimtelijk 
relevant aspect. In het Bouwbesluit 
worden dit soort zaken geregeld en 
komen bij de omgevingsvergunning- 
aanvragen aan de orde.  
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3 VRU   

 Externe veiligheid Voor de N238 dient het groepsrisico 
conform het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) verantwoord te 
worden. In hoeverre er sprake is van 
een beperkte of volledige verant-
woording hangt af van de hoogte van 
het groepsrisico en de invloed van het 
plan op het groepsrisico. 
 
 
 In de toelichting van het 
bestemmingsplan wordt enkel 
ingegaan op het plaats-gebonden risico 
van de N238. Geadviseerd wordt om 
conform het Bevt het groepsrisico van 
de N238 te bepalen en te 
verantwoorden. 

Het plangebied en de omgeving is 
geïnventariseerd op de 
aanwezigheid van de mogelijke 
risicobronnen. In de nabijheid van 
het plangebied is een risicovolle 
inrichting aanwezig. De 
risicocontouren van deze inrichting 
reiken echter niet tot in het 
plangebied. 
 
Op de Dolderseweg (N238) vindt 
vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaats. Voor deze weg geldt evenwel 
een risicoafstand (PR 10-5 en PR 10-
6) van 0. Bovendien voorziet de 
ontwikkeling in een geringe 
toename van het aantal personen 
langs deze weg. Een eventueel 
incident op deze weg heeft dan ook 
geen significante invloed op het 
groepsrisico ter plaatse. Het 
groepsrisico ter plaatse neemt in 
zeer beperkte mate toe. 
Maatregelen om het groepsrisico 
ter plaatse te verkleinen zijn 
onevenredig in vergelijking met de 
te behalen risico verkleining. 
 

 Bluswatervoorzieningen Mijn advies is om in het planontwerp 
rekening te houden met de eis dat op 
maximaal 40 m van een bouwwerk 
bluswater onttrokken kan worden met 
een capaciteit van ten minste 30 m3/h. 

Daar is rekening mee gehouden. 

 Bereikbaarheid Aangezien het een beperkte 
ontwikkeling betreft, acht ik de 
bereikbaarheid via Dolderseweg 
voldoende. 

Geen 

 Zelfredzaamheid Het advies is dat bij een explosie of een 
brand voldoende vluchtmogelijkheden 
zijn aan de achterzijde van het plan en 
er communicatie plaatsvindt over de 
risico’s en deze vluchtmogelijkheden. 

Voorkennisgeving aangenomen. 
Opmerking is beoordeeld tegen het 
licht van feit dat hier om 
bestemmingsregeling gaat die al 
verankerd was in voorgaande plan 
en om die reden wordt hernieuwd 
haalbaarheidsonderzoek op dit 
onderwerp niet noodzakelijk geacht.  

 Algemeen Afsluitend adviseer ik om zoveel 
mogelijk de bouwkavels op meer dan 
30 meter van de N238 te plaatsen in 
verband met het gevaar van een 
plasbrand. Uit de tekening maak ik op 

Alle bouwkavels liggen meer dan 30 
meter van de N238. 
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dat hier van sprake is. 

    

4 Impuls De legenda op de plankaart zou wat 
mij betreft wel wat duidelijker kunnen. 
Ik vind het echt lastig om de specifieke 
bouwaanduiding dove gevel ere goed 
uit te halen. Ook de specifieke vorm 
van wonen – erf mag wat mij betreft 
wel duidelijker, of wel met kleur ofwel 
met een schepere arcering. 
 

De verbeelding wordt opgemaakt 
volgens de geldende standaard  
SVBP2012. Nu betreft het nog een 
pdf- bestand waarin het lastiger is 
om de verschillende aanduidingen 
te onderscheiden. De definitieve 
verbeelding zal als GML worden 
aangeleverd. Daarin zijn de 
verschillende aanduidingen 
makkelijker te onderscheiden. 

 1.2 bestemmingsplan 
 

De GML-nummering moet nog worden 
ingevuld. 
 

Aangepast. 

 1.36 voorgevel In de omschrijving zit een tekstblok 
“bestemmingsplan kavels Westflank 
Vliegbasis Soesterberg” dat er niet in 
thuishoort. 
 

Aangepast. 

 3.1d Bestemmings-
omschrijving(parkeernorm
ering) 

 Uitgangspunt is – zo blijkt uit de 
toelichting dat alle parkeren op eigen 
terrein wordt gerealiseerd inclusief 
bezoekersparkeren, dat betekent hier 
2,1 parkeerplaats/woning. In de 
toelichting staat vervolgens dat er circa 
11 parkeerplaatsen moeten worden 
gerealiseerd. Hoe wordt per aanvraag 
omgevingsvergunning getoetst aan de 
parkeernormering? Als bij iedere 
individuele aanvraag wordt gekeken 
naar de voorgeschreven parkeernorm, 
dan moeten bij iedere woning 3 
parkeerplaatsen op eigen terrein 
worden gerealiseerd en in stand 
gehouden. 
 

Binnen de kavels is ruim voldoende 
ruimte om het benodigde aantal 
parkeerplaatsen te realiseren. Een 
tekeningetje met suggesties voor 
parkeerplekken vinden wij daarom 
overbodig.  


