
 
 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
 
Onderwerp 
 
Het college stelt de raad voor om het Stedenbouwkundig Plan voor herontwikkeling van de 
Vijverwegkerk, Vijverweg 14 te Bloemendaal vast te stellen. Het plan betreft de sloop van de 
bestaande kerk en nieuwbouw van een appartementengebouw met 8 of 9 appartementen. 
 
Het college stelt de raad tevens voor om toepassing te geven aan de gemeentelijke 
coördinatieregeling in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hiermee  
kan de voorbereiding voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden 
gecoördineerd waardoor versnelling in het vervolgtraject kan plaatsvinden. Het toepassen van  
deze regeling vraagt een raadsbesluit. 
 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2016  
 

b e s l u i t: 

 
1. het Stedenbouwkundig Plan Vijverweg 14 vast te stellen; 
2. de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan 
en de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van de 
omgevingsaanvraag Vijverweg 14 te Bloemendaal. 
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Voorgesteld besluit 

 
Voorgesteld wordt: 

1. het Stedenbouwkundig Plan Vijverweg 14 vast te stellen; 
2. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van 

toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan 
en de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de realisatie van de 
omgevingsaanvraag Vijverweg 14 te Bloemendaal. 

 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 27 oktober 2016 
 

 
  , voorzitter 
 

    , griffier 
 
 
 
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
Stedenbouwkundig Plan 

In 2014 heeft Vijverweg BV (combinatie projectontwikkelaar Wibaut/Broekhof Beheer) de Vijverwegkerk  
aan de Vijverweg 14 gekocht. In het najaar van 2015 heeft Wibaut een plan opgesteld voor de sloop van de 
kerk en de bouw van een appartementengebouw met 14 appartementen. Dat heeft geresulteerd in een 
principebesluit van het college, waaraan een aantal voorwaarden was verbonden. 
 
Het plan stuitte op weerstand van direct omwonenden en Stichting Ons Bloemendaal. Er is daarom een 
participatietraject gestart met de ontwikkelaar, de omwonenden en Stichting Ons Bloemendaal met als doel 
een nieuw ontwerp te maken. Het participatietraject heeft geresulteerd in een nieuw ontwerp, zoals dat is 
opgenomen in het voorliggende Stedenbouwkundig Plan.  
 
Het Stedenbouwkundig Plan wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd. Beoogd effect is dat dit plan verder 
uitgewerkt kan worden in een ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan. 
 
Coördinatieregeling 

Voor de realisatie van dit project is een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning nodig. Vaststelling 
van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid. Verlening van de omgevingsvergunningen is een 
bevoegdheid van het college. Bij de gangbare werkwijze wordt eerst een bestemmingsplan vastgesteld en 
na inwerkingtreding daarvan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. De procedures worden in dat 
geval na elkaar afgewikkeld en hebben verschillende rechtsgangen. 
 
Artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt een wettelijke grondslag om de voorbereiding en 
bekendmaking ter ondersteuning van ruimtelijk beleid van de gemeente gecoördineerd af te 
doen. Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures die noodzakelijk zijn 
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voor vergunningverlening gezamenlijk worden doorlopen. De verschillende besluiten worden met één 
procedure voorbereid. Het beoogd effect is helderheid, efficiencyvoordelen en tijdwinst.  
 
Politieke keuzeruimte 
 
Bij de afweging over het Stedenbouwkundig Plan is het volgende beleidskader van belang: 

- Nota ruimtelijke beoordeling 2010: iedere herziening van het bestemmingsplan, omgevingsaanvraag 
of principeverzoek in strijd met het bestemmingsplan wordt getoetst aan de beleidsregels in deze 
nota. 

- Structuurvisie Bloemendaal: hierin is als algemeen ruimtelijk uitgangspunt opgenomen dat er bij 
iedere ruimtelijke ontwikkeling sprake moet zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De 
locatie Vijverweg 14 ligt in de dorpenzone. 

- Bestemmingsplan Bloemendaal 2012: het perceel heeft de bestemming Maatschappelijk met een 
goothoogte van 11 meter en een bouwhoogte van 16 meter. Het realiseren van appartementen past 
niet binnen de bestemming Maatschappelijk. 

- Voorbereidingsbesluit inwerking getreden op 5 februari 2016. 
 
Gedachtegang 
 
A. Varianten 

Bij de totstandkoming van het Stedenbouwkundig Plan zijn drie varianten onderzocht, nl.: 
- Variant 1: het oorspronkelijke plan met 4 bouwlagen, 14 appartementen en een parkeerkelder; 
- Variant 2: 3 grondgebonden woningen; 
- Variant 3: het nieuwe plan met 3 bouwlagen, 8 of 9 appartementen zonder parkeerkelder. 

 
Het college heeft over variant 1 op 17 november 2015 besloten om daar onder voorwaarden mee in te 
stemmen. Eén van de voorwaarden was dat participatie met omwonenden zou plaatsvinden. Deze variant  
wordt niet gedragen door de omwonenden. Om die reden stelt het college voor niet in te stemmen met deze 
variant en dit ook niet verder stedenbouwkundig uit te laten werken. 
Voor variant 2 geldt dat dit plan financieel niet sluitend is. Uitvoering van dit plan is voor de initiatiefnemer 
economisch niet haalbaar. Een keuze voor deze variant zal niet tot uitvoering komen, waardoor er ook geen 
mogelijkheid is voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Om die reden vindt het college deze 
variant niet wenselijk. 
Variant 3 is het resultaat van het participatietraject. Het plan wordt gedragen door zowel de ontwikkelaar als 
de omwonenden en Stichting Ons Bloemendaal. In het Stedenbouwkundig Plan wordt toegelicht hoe tot dit 
plan gekomen is. Een beschrijving en de kostenbatenanalyse van de drie varianten treft u in de bijlagen aan. 
 
B. Toets Stedenbouwkundig Plan 

Het Stedenbouwkundig Plan is getoetst aan het gemeentelijk ruimtelijk beleid in de Nota Ruimtelijke 
beoordeling. Geconcludeerd is dat het plan voldoet aan het ruimtelijk beleid. De gehele beoordeling van het 
Stedenbouwkundig Plan treft u aan in de bijlagen. Hieronder wordt deze beoordeling samengevat. 
 
Op grond van de Nota Ruimtelijke beoordeling is het Stedenbouwkundig Plan als volgt beoordeeld: 

1. Toets aan de structuurvisie 
2. Toets ruimtelijke kwaliteit. 

 
Ad 1. Structuurvisie 
De Vijverwegkerk ligt in de Dorpenzone. In deze zone geldt dat gezocht wordt naar mogelijke woningbouw- 
en herontwikkelingslocaties. Dat kunnen gebouwen of terreinen zijn waar de oorspronkelijke  functie is 
verdwenen, maar waar wel al bebouwing aanwezig is.  Woningbouw rond stations mag een hogere dichtheid 
bevatten dan woningbouwlocaties verder weg van stations. De Vijverwegkerk staat op minder dan 500 
meter vanaf het station Bloemendaal en in de invloedsfeer van het station. De locatie is daarmee een goede 
uitvalsbasis voor gebruikers van het openbaar vervoer. 
Geconcludeerd is dat het plan past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie  
 
In de structuurvisie is bepaald dat bij iedere ontwikkeling sprake moet zijn van een verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit.  De ruimtelijke kwaliteit wordt doorgaans gedefinieerd aan de hand van waarden, te 
weten de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. 
 

De gebruiks- en toekomstwaarde van het huidige kerkgebouw zijn laag. Het gebouw is niet meer in gebruik 
als kerk, vanwege een krimpend aantal leden van de kerkgemeente. Zowel de gebruiks- als de 
toekomstwaarde van het perceel zullen stijgen door het een woonbestemming te geven.  
Voor de belevingswaarde geldt dat, hoewel de bouwmassa ter plaatse fors is, er een verbetering plaatsvindt 
van zowel het straatprofiel als de status van villa Hartenlust en daarmee een verbetering van de 
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belevingswaarde. 
 
Aangezien de gebruiks-, belevings-, en toekomstwaarde toenemen vindt draagt het plan bij aan een  
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hier wordt nader op ingegaan bij de stedenbouwkundige 
beoordeling. 
 
Ad 2. Toets ruimtelijke kwaliteit 
Stedenbouwkundige beoordeling 

Uit de stedenbouwkundige beoordeling komt naar voren dat er met dit woongebouw, hoewel het een flinke 
massa betreft, in ruimtelijke kwaliteit op vooruit gaat ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt tot 
uiting in: 

 Straatprofiel  

Het gebouw bevindt zich op een afstand van iets meer dan 8 meter ten opzichte van het trottoir. De 
kerk staat op 10 meter afstand van het trottoir. Het straatprofiel zal hierdoor zeker veranderen en 
met name nauwer ogen dan de huidige situatie, maar dat levert in deze situatie geen 
stedenbouwkundige bezwaren op. Door de verspringende massa, ingetogen architectuur en de vele 
gevelopeningen zorgt het gebouw juist voor een rustig en vriendelijke ogend straatprofiel. Ten 
opzichte van de huidige gesloten gevels en het als parkeerplaats ingevulde voorterrein levert de 
nieuwe situatie een verbetering op voor het straatprofiel. 

 Status villa Hartenlust 

Het gebouw gaat geen echte relatie aan met villa Hartenlust maar benadrukt wel de historische as 
van de oprijlaan door evenwijdig hieraan te bouwen en niet te dicht op deze as te bouwen. Door de 
ingetogen architectuur en de ruime groene ruimte tussen gebouw en oprijlaan behoudt villa 
Hartenlust haar status. Wellicht kan er zelfs nóg meer bereikt worden door bij de invulling van het 
groen rondom het gebouw nog wat extra aandacht te besteden aan de relatie met villa Hartenlust.  

 
 

Parkeren 

Voor het parkeren geldt een parkeernorm van 1,9 parkeerplaatsen per woning. Deze norm is samengesteld 
uit 1,6 pp/wo voor bewoners en 0,3 pp/wo voor het bezoekersparkeren. Er worden 13 parkeerplaatsen 
gerealiseerd op het terrein. Daarmee wordt voorzien in het parkeren voor de bewoners. Het 
bezoekersparkeren zal plaatsvinden in de openbare ruimte. De huidige parkeerbezetting is onderzocht. 
Daaruit kwam naar voren dat er voldoende capaciteit is om het parkeren in de openbare ruimte te laten 
plaatsvinden. 
 
Tijdens de slotbijeenkomst met omwonenden werden opmerkingen gemaakt over het parkeren. Daarbij 
werd melding gemaakt van parkeeroverlast bij de Hartenlustmavo en de Bornwaterschool. Het ligt op de 
weg van handhaving en overleg met de scholen om dit probleem aan te pakken. Dat staat verder los van de 
ontwikkeling van het plan. 
 
Groen 

De omgeving heeft een lommerrijk karakter. De nieuwbouw zal daarom omgeven worden door een royale 
tuin. Waardevolle onderdelen van de bestaande groenstructuur zullen worden geïntegreerd in de tuin. Dat is 
goed mogelijk omdat het nieuwe gebouw vrijwel op dezelfde plaats komt te staan als het bestaande 
gebouw. De groenstructuur zal nog verder uitgewerkt worden in het inrichtingsplan. 
 
Volkshuisvesting 

Het Stedenbouwkundig Plan draagt bij aan de kerndoelen van de Woonvisie, nl. het realiseren van woningen 
die geschikt zijn voor senioren. De locatie is gesitueerd op loopafstand van de winkels aan de 
Bloemendaalseweg en is tevens op korte afstand van het treinstation Bloemendaal gelegen. De woningen 
hebben een vloeroppervlak van 140 m² tot 268 m². Het is daarmee aannemelijk dat de woningen aansluiten 
bij de woonwensen van verhuisgeneigde senioren die nu nog in een wat ruimere eengezinswoning of villa 
wonen. De appartementen zullen in het exclusieve segment vallen (koopprijs hoger dan 700.000,- V.O.N.). 
 
In het Regionaal Actieprogramma Wonen zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen dat in elke 
gemeente wordt gebouwd, onderverdeeld naar woningtype en prijssegment. De bouw van 8 of 9 woningen 
zal daarom niet tot een knelpunt in het RAP zorgen. 
 
In de Verordening sociale woningbouw Bloemendaal 2013 is vastgelegd dat bij de bouw van nieuwe 
zelfstandige woningen tenminste één derde (33 %) van het totaal aantal te realiseren woningen een sociale 
huurwoning moet zijn. De ontwikkelende partij heeft de mogelijkheid om het verplichte aandeel sociale 
huurwoningen af te kopen als het totale woningbouwprogramma minder dan 18 woningen bevat. De 
initiatiefnemer wil het verplichte aandeel sociale huurwoningen graag afkopen. De initiatiefnemer dient op 
grond van de verordening 2 (bij 8 appartementen) of 3 (bij negen appartementen) sociale huurwoningen te 
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bouwen. De afkoopsom zal daarom bedragen: 
- Bij 8 appartementen: (2 * 30.000,- * 0,95151 =) € 57.090,-; 
- Bij 9 appartementen: (3 * 30.000,- * 0,95151 =) € 85.635,-. 

 
Conclusie 

Op grond van de bovenstaande toets wordt geconcludeerd dat er sprake is van een verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit.  
 
Overwegingen van het college 
 
Het college heeft op 17 november 2015 besloten in principe medewerking te willen verlenen aan het toen 
voorliggende plan met 14 appartementen. Daaraan had het college voorwaarden verbonden die betrekking 
hadden op de bouwmassa, schaduwwerking, afstanden tot de perceelgrens, architectonische uitwerking en 
participatie met omwonenden.  
 
Omwonenden en Stichting Ons Bloemendaal keerden zich tegen het plan. In een vergadering van de 
commissie Grondgebied hebben zij van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken en hun bezwaren 
naar voren te brengen. Deze bezwaren waren onder meer gericht op de bouwmassa, het aantal woningen en 
de stijl van het gebouw. 
Om uit deze impasse te komen is een participatietraject opgestart. De gemeente heeft communicatiebureau 
De Wijde Blik opdracht gegeven om dat traject te begeleiden. 
 
Het participatietraject heeft geleid tot een plan dat door zowel de ontwikkelaar als de omwonenden 
gedragen wordt en waarbij een kwaliteitsverbetering is bereikt ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 
Het plan voldoet aan het gemeentelijk ruimtelijk beleid en de eerder door het college gestelde voorwaarden. 
Het college staat daarom positief tegenover het ontwerp, zoals dat is uitgewerkt in het voorliggende 
Stedenbouwkundig Plan. 
 
Middelen 
 
Voor dit besluit hoeven geen middelen te worden vrijgemaakt. Met de initiatiefnemer is een anterieure 
overeenkomst afgesloten. Kosten worden bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. 
 
Participatie 
 
Er heeft een intensief participatietraject met omwonenden plaatsgevonden. Het participatietraject is gestart 
met het opstellen van een participatieplan. Daarin is vastgelegd voor welke vorm van participatie gekozen is 
en op welke manier hier invulling aan gegeven is. Daarbij is aansluiting gezocht bij het document ‘Ruimte 
voor Bloemendaal, handreiking voor burger- en overheidsparticipatie’. Het participatieplan treft u in de 
bijlagen aan. 
 
Er is voor twee niveaus van participatie gekozen, nl.: 

- Voor de denktank met direct omwonenden: participatieniveau 4, adviseur bij beginspraak 
 Handreiking: ‘Het doel is om te discussiëren. De intentie is aanwezig om de inbreng te 
 verwerken in het uiteindelijke voorstel en besluit. Partijen willen horen wat er speelt en zien 

 wat oplossingen zijn.’ 
- Voor de overige buurtbewoners: participatieniveau 3, adviseur bij eindspraak 

 Handreiking: ‘Naast informeren krijgen betrokkenen ook ruimte om hun mening kenbaar te 
 maken.’ 

 
De denktank bestaat uit: enkele direct omwonenden, Ons Bloemendaal, ontwikkelaar, stedenbouwkundige, 
architect en enkele ambtenaren. 
 
De volgende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden: 

- Algemene startbijeenkomst op 16 juni 2016. Omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en het  
participatietraject. Tijdens deze avond is de definitieve denktank gevormd. 

- Sessies met de denktank. In 4 sessies in juni/juli is gesproken over diverse referentiebeelden, 
randvoorwaarden, bouwmassa en stijlen. Dat heeft geleid tot een plan dat zowel door de 
ontwikkelaar als de denktank gedragen wordt. 

- Slotbijeenkomst op 29 augustus 2016. Het resultaat is gepresenteerd aan omwonenden. Er was 
gelegenheid om te reageren en vragen te stellen. In algemene zin waren de reacties op het ontwerp 
positief. Er werden enkele vragen gesteld over het parkeren. Daarop is in de paragraaf Parkeren 
ingegaan. 
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Alle bijeenkomsten waren onder begeleiding van het onafhankelijke bureau De Wijde Blik, dat 
gespecialiseerd is in dergelijke trajecten. Van het participatietraject is een verslag gemaakt. Deze treft u in 
de bijlagen aan. 
 
In de sessies met de denktank is constructief samenwerkt. Alle partijen hadden een positieve grondhouding 
en waren bereid open het proces in te gaan. De ontwikkelaar bleek bereid het plan vergaand aan te passen 
en er werd goed ingespeeld op resultaten van voorgaande bijeenkomsten. Vanuit de omwonenden was er 
bereidheid om concessies te doen aan eigen voorkeuren, rekening te houden met belangen van andere 
omwonenden en met de financiële haalbaarheid van het plan. Stichting Ons Bloemendaal zorgde voor 
nuttige input in de vorm van referentiebeelden. 
 
Daardoor is het gelukt om op het op hoofdlijnen eens te worden. Dit is vooral ontstaan doordat: 

- De ontwikkelaar de bouwmassa van plan aanmerkelijk heeft verkleind; 
- De geplande parkeerkelder is vervallen; 
- De stijl van het gebouw is gewijzigd; 
- De inpassing van het gebouw is zorgvuldig in kaart gebracht. 

 
In het participatieverslag worden ook aanbevelingen gedaan voor het vervolg. Geadviseerd wordt om de 
denktank te blijven betrekken bij de uitwerking van het plan en omwonenden te blijven informeren. Hier zal 
uitvoering aan gegeven worden. 
 
Communicatie 

 
Communicatie heeft op verschillende manieren plaatsgevonden, nl. door middel van: 

- Brieven aan omwonenden; 
- Emailberichten aan een grotere groep geïnteresseerden; 
- Informatieverstrekking via de website www.participatievijverweg.nl. 

Ook in het vervolgtraject zal op deze manier met de betrokkenen gecommuniceerd worden. 
 
Toepassing van de coördinatieregeling maakt het mogelijk om besluiten te bundelen en in een keer te 
publiceren en ter inzage te leggen. Dat maakt de procedure overzichtelijker dan wanneer dit na elkaar 
plaatsvindt. De communicatie naar omwonenden wordt daarmee eenvoudiger. 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
Gedurende het participatietraject en bij de beoordeling van het Stedenbouwkundig Plan heeft samenwerking 
met de gemeente Heemstede plaatsgevonden voor wat betreft de stedenbouwkundige beoordeling van het 
plan. 
 
Vervolgproces/evaluatie 

 
Het stedenbouwkundig Plan wordt nu verder uitgewerkt tot een bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan 
en een inrichtingsplan. De denktank blijft betrokken bij het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zullen ter vaststelling aan u worden voorgelegd. 
Daarna zullen het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 
gelijktijdig ter inzage worden gelegd. Het college zal een beantwoording opstellen van eventueel ingediende 
zienswijzen. Vervolgens zal het bestemmingsplan ter vaststelling aan u worden voorgelegd. Daarna kan het 
college de omgevingsvergunning verlenen. 
 
Coördinatieregeling 

De bestemmingsplanprocedure is leidend voor de besluiten die met het bestemmingsplan gecoördineerd 
worden. Tegen de besluiten die na de gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen kan beroep 
worden ingesteld; de afhandeling van de beroepen gebeurt in één keer. Eén uitspraak dus over het beroep 
tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Ingevolge artikel 8.3 Wro is er één enkele 
beroepsprocedure bij maar één instantie, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. De Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het 
beroep te beslissen. Nadeel is dat een negatieve uitspraak van de Afdeling voor bijvoorbeeld 
het bestemmingsplan ook het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen negatief kan beïnvloeden. 
 
Voorbereidingsbesluit 

Op 5 februari 2016 is voor het perceel Vijverweg 14 een voorbereidingsbesluit in werking getreden. Het 
voorbereidingsbesluit is een jaar geldig. Volgens de huidige planning zal een ontwerp bestemmingsplan aan 
u ter vaststelling worden voorgelegd in de gemeenteraad van december 2016. Na publicatie van het 

http://www.participatievijverweg.nl/
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ontwerpbestemmingsplan geldt op grond daarvan een aanhoudingsplicht voor omgevingsaanvragen. Het 
voorbereidingsbesluit wordt op dat moment overbodig en vervalt dan. 
 
 
Bijlagen 

 
2016034583:  Beoordeling Stedenbouwkundig Plan Vijverweg 14 
 
2016035266:  Stedenbouwkundig Plan Vijverweg 14 
2016035268:  Beschrijving 3 varianten 
2016035271:  Kostenbatenanalyse variant 1 
2016035272:  Kostenbatenanalyse variant 2 
2016035270:  Kostenbatenanalyse variant 3 
2016035269: Puur Makelaars, indicatie koopsom per appartement 
 
2016035777: Parkeeronderzoek 
2016035779: Parkeeronderzoek, telling 
 
2016035760: Participatieplan 
2016035758: Verslag participatietraject 
  Bijlagen:  
  2016035765: Verslag startbijeenkomst 

  2016035764: Verslag 1e denktankbijeenkomst 
  2016035761: Verslag 2e denktankbijeenkomst 
  2016035762: Verslag 3e denktankbijeenkomst 
  2016035763: Verslag 4e denktankbijeenkomst 
  2016036321: Verslag slotbijeenkomst 

 
 
 
Achterliggende documenten 

 
2015158276: Voorbereidingsbesluit Vijverweg 14 te Bloemendaal; 
 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp als hamerpunt naar de raad van 27 oktober 2016 
kan. Waarbij de wethouder aangegeven heeft een verkeersonderzoek uit te zullen voeren in 
aanloop naar het Bestemmingsplan. 
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