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1. Algemeen  

Op 25 oktober 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kortendijk gewijzigd vastgesteld. In 

dit bestemmingsplan heeft het perceel aan de Zundertseweg 83 de bestemming ‘Kantoor’ gekregen. 

Het perceel aan de Zundertseweg 83 was daarvoor opgenomen in het bestemmingsplan Langdonk 

dat op 12 december 2012 door de gemeenteraad was vastgesteld. In laatstgenoemd 

bestemmingsplan had het perceel de bestemming ‘Maatschappelijk’. De bestemmingswijziging van 

‘Maatschappelijk’ naar ‘Kantoor’ heeft gevolgen voor de hier toegestane functies. Om die reden is in 

overleg met de eigenaar van het perceel een reparatieplan opgesteld om de 

bestemmingsmogelijkheden van het perceel aan de Zundertseweg 83 in overeenstemming te brengen 

met de feitelijke situatie en aldus te voorzien in voldoende gebruiksmogelijkheden.   

Met ingang van 5 november 2018 is het ontwerpbestemmingsplan “Zundertseweg 83” gedurende 6 

weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode was het mogelijk een zienswijze in te dienen. In 

totaal is er één zienswijze ingediend.  

2. Termijnstelling 

De termijn voor het indienen van zienswijzen liep af op 24 december 2018. De zienswijze is ontvangen 

voor voornoemde datum en daarmee tijdig ingediend. Het is een zienswijze die ingediend is namens 

de eigenaar van het perceel.  

3. Behandeling zienswijze  

Samenvatting zienswijze nr. 1 

1. Indiener mist een artikel met betrekking tot het begrip “gezondheidszorg”. Dit is niet specifiek 

opgenomen in artikel 1. Verzocht wordt om in de inleidende regels het begrip 

“gezondheidszorg” op te nemen. 

2. Binnen het reparatieplan mag de maximale oppervlakte van hoofdgebouwen per bouwvlak 

niet meer bedragen van 60%. In het vigerende bestemmingsplan “Kortendijk” bedraagt het 

bebouwingspercentage 100% binnen het aangegeven bouwvlak. Volgens indiener is er geen 

enkele aanleiding om het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak te verlagen van 100% 

naar 60%. Indiener verzoekt om het bebouwingspercentage in overeenstemming te brengen 

met het percentage van het vigerende bestemmingsplan Kortendijk.    

3. In het vigerende bestemmingsplan “Kortendijk” bedragen de goot- en bouwhoogte maximaal 6 

c.q. 9 meter. Binnen het reparatieplan is de maximale goot- en bouwhoogte voor 

hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken teruggebracht naar maximaal 4 c.q. 8 meter. 

Volgens indiener is er geen enkele aanleiding om de toegestane bouwhoogte te verlagen, 

reden waarom verzocht wordt de toegestane bouwhoogtes in overeenstemming te brengen 

met wat op basis van het huidige bestemmingsplan tot de mogelijkheden behoort.  

Reactie:  

1. Het toevoegen van het begrip “gezondheidszorg” in de inleidende regels draagt bij aan de 

duidelijkheid van wat  binnen de bestemming tot de functionele mogelijkheden behoort en 

wordt daarom als begrip toegevoegd in de inleidende regels. Het woord “welzijn” is daarom 

komen te vervallen in de bestemmingsomschrijving, omdat dit begrip terug komt in de definitie 

van gezondheidszorg in de inleidende regels.  

2. Het gevraagde bebouwingspercentage achten wij aanvaardbaar. Het bebouwingspercentage 

binnen het bouwvlak is daarom in overeenstemming gebracht met het percentage van het 

vigerende bestemmingsplan “Kortendijk”. Het bebouwingspercentage bedraagt 100% binnen 

het aangegeven bouwvlak.  

3. De goot- en bouwhoogte binnen het bouwvlak is in overeenstemming gebracht met de 

toegelaten hoogte zoals die is neergelegd in het bestemmingsplan “Kortendijk” voor deze 

locatie. De goot- en bouwhoogte bedraagt 6 c.q. 9 meter. Wat gevraagd is, is alleszins 

aanvaardbaar.  

Conclusie: aan de zienswijze wordt tegemoetgekomen. Dit geeft aanleiding tot aanpassing van het 

bestemmingsplan.  



Hoorzitting 

Belanghebbende is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze nader mondeling toe te lichten tijdens 

een daartoe belegde hoorzitting op 23 januari 2019. Van deze gelegenheid is door belanghebbende 

geen gebruik gemaakt.  

 


