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Naar aanleiding van de zienswijzen 
 Zienswijze onderwerp aanpassing Pagina / artikel 
1 1.1 Verlichting Toelichting aangevuld naar 

aanleiding van de lichtvisie 
P. 17/18, 
Toelichting 

2 2.1 Afrastering Bouwwerken geen gebouwen 
zijnde mogelijk maken binnen 
de bestemming Verkeer 

Artikel 3.2, Regels 

3 2.2 Vervoer vee over 
dijk 

Verplaatsing van vee en 
werktuigen is incidenteel 
mogelijk  

P. 7, Toelichting 

4 3.7 Verwervingskaart Fout herstellen in verschillende 
percelen.  
NB: de verwervingskaart maakt 
geen onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. 

Verwervingskaart 

 
Ambtshalve aanpassingen 
 onderwerp aanpassing Pagina / artikel 
1 Duikers Toevoeging dat amfibieën 

gebruik kunnen maken van de 
duikers voor 
waterhuishoudkundige 
doeleinden 

P. 16, Toelichting 

2 Taalkundige aanpassingen Op diverse plaatsen in de 
toelichting 

Toelichting 

3 Ophaalbrug In toelichting is ophaalbrug P. 11, Toelichting 



gewijzigd in uitneembare brug 
en toevoeging in verband met 
de aanwezige arken in de 
Oosteindervaart 

3 
 

Brommers niet toegestaan Toevoeging in de toelichting P. 7, Toelichting 

4 Luchtfoto Ligging fietspad aangepast op 
figuur 2.2a 

P. 6, Toelichting 

5 Archeologie Toevoeging in toelichting “of 
vlakte van getijafzettingen” 

P. 18, Toelichting 

6 Bodem Toevoeging dat de vervuilde 
grond wordt afgevoerd en niet 
wordt hergebruikt 

P. 16, Toelichting 

7 Wijziging  Tekstuele wijziging naar 
aanleiding van amendement 

Artikel 8.1 sub a  

 
 
Artikel 3.2 van de regels luidt na wijziging als volgt: 
a. Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen 

zijnde worden gebouwd, ten dienste van de bestemming.  
b. Voor het bouwen geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

ten hoogste mag bedragen: 
1. van lichtmasten 9 m; 
2. van overig straatmeubilair, duikers en bruggen 6 m; 
3. van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m. 

 
Artikel 8.1 sub a van de regels luidt na wijziging als volgt: 
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en 
omvang niet wordt vergroot,  
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar 
na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

 
 
 
 


