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Bijlage bij het raadsbesluit van 1 juli 2019 waarin het bestemmingsplan Spierdijk
woningbouwplan Spierland gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wordt
vastgesteld.
Deze bijlage bevat het overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan;
Naar aanleiding van de zienswijze
Op de verbeelding wordt op de bestemming Verkeer waar de langzaamverkeerverbinding tussen
Spierland en Spierdijkerweg de aanduiding
"specifieke vorm van verkeer -langzaamverkeerverbinding" vermeld.
De aanduiding wordt geplaatst op dit deel van de bestemming Verkeer.
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In de voorschriften wordt toegevoegd in artikel 4 Verkeer onder 4.1.
m. waar de aanduiding Specifieke vorm van verkeer- langzaamverkeerverbinding op de
verbeelding is aangebracht is alleen langzaamverkeer, bestaande uit voetgangers en fietsers,
toegestaan. Tevens mag deze langzaamverkeerverbinding worden benut als calamiteitenroute.

Ambtshalve wijzigingen
1.
De tussenwoningen bij de aanduiding Veranda mogen een veranda bouwen aan de voorgevel.
Dit vloeit voort uit het beeldkwaliteitsplan en moet in het bestemmingsplan mogelijk worden
gemaakt.
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Aanvulling van het voorschrift 6.27 Veranda met de cursieve tekst.
In afwijking van het bepaalde in lid 6.2.2. sub f.mag de voorgevelrooilijn worden overschreden
voor het realiseren van een veranda bij tussenwoningen waarbij op de verbeelding specifieke
vorm van wonen-veranda is vermeld, hiervoor gelden etc.
Bij de begripsomschrijvingen artikel wordt toegevoegd
Veranda : Een open aanbouw aan een woning, met een afdak steunend op palen
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2.

De woning bij het parkeerterrein en achter de lint Spierdijkerweg moet gesitueerd worden in het
oostelijk deel van dit perceel. Dit om ruimte tussen de erven Spierdijkerweg en de woning te
creëren.
Daarom moet op de verbeelding worden aangeven waar de voorgevelrooilijnen zijn gelegen op
dit perceel.

Onderstaande de aanpassing van de verbeelding.
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3.

De verbinding van de langzaamverkeerroute van Spierland naar de Spierdijkerweg is aan de kant
van Spierland niet volledig weergegeven. De verbeelding wordt aangepast om deze aansluiting
op een goede manier te kunnen realiseren.
De juiste verbinding is in blauw aangegeven met de maat 4.5. De onjuiste verbinding is in het
geel aangegeven

Dit wordt verwerkt in de verbeelding met de aanduiding Verkeer en valt ook onder de
aanduiding "specifieke vorm van verkeer -langzaamverkeerverbinding"
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4. Aanvulling artikel 7.1 Bestemmingsomschrijving van Waarde - Landschappelijke
overgangszone.
Aan dit artikellid wordt na de laatste zin "Waar een ... dubbelbestemming." de zin toegevoegd
"Deze gronden dienen niet te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van bijiage II
behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de datum
van inwerkingtreding van dit plan."
5. Als bijlage is toegevoegd het aanvullend onderzoeksrapport waaruit blijkt dat er geen
rugstreeppad in het plangebied is aangetroffen.
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