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Korte omschrijving bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan ‘Wijnbergen De Kwekerij - 2022’ betreft een herziening van het 
geldende bestemmingsplan om de ontwikkeling van de woonwijk ‘Wijnbergen De 
Kwekerij’ met 144 woningen mogelijk te maken. Het gebied wordt globaal begrensd door 
aan de noordzijde de Torontostraat, aan de oostzijde de bebouwing aan de 
Doetinchemseweg/Wijnbergseweg, aan de zuidzijde het bedrijventerrein aan de 
Bedrijvenweg en aan de westzijde de parkzone rond de Kapperskolk. 

Gevolgde procedure 

Vanaf 19 mei 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter visie gelegen (t/m 
29 juni 2022). Gedurende deze periode kon iedereen een zienswijze naar voren brengen. 
Er zijn 43 zienswijzen ingediend.  

Ontvangen zienswijzen 

Deze nota geeft een samenvatting van de ontvangen zienswijzen en de gemeentelijke 
reactie daarop.  
 
De volgende zienswijzen zijn ingediend: 
 

1. [briefschrijver 1], namens [organisatie 1], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen 
op 29 juni 2022, berichtnummer 1550933/1727724 

2. [briefschrijver 2], namens [organisatie 1], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen 
op 29 juni 2022, berichtnummer 1550933/1727724 

3. [briefschrijver 3], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550619/1727504 

4. [briefschrijver 4], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550641/1727529 

5. [briefschrijver 5], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550850/1727624 

6. [briefschrijver 6], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550883/1727658 

7. [briefschrijver 7], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550887/1727665 

8. [briefschrijver 8], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550888/1727669 

9. [briefschrijver 9], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550907/1727689 

10. [briefschrijver 10], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550912/1727696 

11. [briefschrijver 11], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550917/1727700 

12. [briefschrijver 12], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550919/1727706 

13. [briefschrijver 13], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550936/1727729 

14. [briefschrijver 14], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550940/1727734 

15. [briefschrijver 15], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550953/1727737 
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16. [briefschrijver 16], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550954/1727739 

17. [briefschrijver 17], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550958/1727749 

18. [briefschrijver 18], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550959/1727753 

19. [briefschrijver 19], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550962/1727757 

20. [briefschrijver 20], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550966/1727765 

21. [briefschrijver 21], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550969/1727776 

22. [briefschrijver 22], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550973/1727780 

23. [briefschrijver 23], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550976/1727791 

24. [briefschrijver 24], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550978/1727796 

25. [briefschrijver 25], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550982/1727801 

26. [briefschrijver 26], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550992/1727806 

27. [briefschrijver 27], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550995/1727807 

28. [briefschrijver 28], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550996/1727809 

29. [briefschrijver 29], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550997/1727810 

30. [briefschrijver 30], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551002/1727812 

31. [briefschrijver 31], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551011/1727818 

32. [briefschrijver 32], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551013/1727821 

33. [briefschrijver 33], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551017/1727825 

34. [briefschrijver 34], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551019/1727828 

35. [briefschrijver 35], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551024/1727837 

36. [briefschrijver 36], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551063/1727871 

37. [briefschrijver 37], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551068/1727873 

38. [briefschrijver 38], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551072/1727879 

39. [briefschrijver 39], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551074/1727881 

40. [briefschrijver 40], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1551078/1727884 

41. [briefschrijver 41], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550890/1727674 

42. [briefschrijver 42], gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550920/1727707 
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43. [briefschrijver 43, gedateerd op 29 juni 2022, ontvangen op 29 juni 2022, 
berichtnummer 1550918/1727703 

 
Alle zienswijzen zijn verzonden of ontvangen binnen de termijn. Deze zienswijzen zijn in 
de nota puntsgewijs samengevat, per punt is een kader aangebracht, en is deze voorzien 
van een reactie van de gemeente. In reactie op de zienswijzen in deze nota worden de 
briefschrijvers niet met de naam aangehaald, maar als ‘briefschrijver’. En de eventuele 
cliënten als ‘cliënt’. 

Mondelinge toelichting 

Op 5 juli 2022 zijn degene die een zienswijze hebben ingediend in de gelegenheid gesteld 
een mondelinge toelichting te geven op de zienswijze. Hiervan is gebruik gemaakt door 
briefschrijvers 1 en 2. De indieners van de zienswijze hebben hun zienswijze toegelicht in 
het bijzijn van de gemeentelijk projectleider, planoloog en teamleider van het team 
Leefomgeving. Daarnaast zijn er verduidelijkende vragen gesteld. Conform de 
gebruikelijke werkwijze is, met instemming van de indieners van de zienswijze, geen 
verslag opgesteld. Verduidelijkende informatie is zo nodig opgenomen in deze Nota van 
zienswijzen. 
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Samenvatting van en reactie op de zienswijzen 

Zienswijze 1  

 

1-1.  De briefschrijver is van mening dat de verkeersveiligheid rondom school De Klein 
Prins aan de Torontostraat 1 in het ontwerpbestemmingsplan niet voldoende wordt 
meegenomen. Het betreft dan met name de ontsluitingsweg die is voorzien op de 
Torontostraat. De extra verkeersstromen die deze ontsluitingsweg met zich meebrengt 
zorgt volgens briefschrijven, met name rond de starttijd van de school, voor een 
onacceptabele verslechtering van de verkeersveiligheid. De gemeente heeft onvoldoende 
oog voor de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen als kwetsbare groep 
verkeersgebruikers.  Briefschrijver is van mening dat de gemeente op dit moment natuur 
voorrang geeft op de verkeersveiligheid van de leerlingen van De Kleine Prins. 
 

 
De gemeente heeft bij de planvorming voor Wijnbergen De Kwekerij het aspect natuur 
geen voorrang gegeven op de verkeersveiligheid van de leerlingen van De Kleine Prins. De 
gemeente heeft bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan nadrukkelijk 
gekeken/moeten kijken naar de bestaande groene structuren en kwaliteiten in het gebied. 
Enerzijds vanwege de waardering van deze groene structuren en kwaliteiten door de 
omgeving. Anderzijds vanwege de functie die het vervult voor flora en fauna. Uit het 
aanvullend natuuronderzoek (bijlage 4 bij toelichting) is namelijk gebleken dat de 
bestaande groenstructuren aan de Torontostraat (en rond de Kapperskolk) essentieel 
foerageergebied is voor vleermuizen. Op basis daarvan dienen de bestaande opgaande 
groenstructuren (zo veel mogelijk) behouden te blijven. Mede daarom zijn bij de 
planvorming de bestaande groenstructuren leidend geweest. En is er voor gekozen om de 
ontsluiting op de Torontostraat zodanig vorm te geven, dat die ontsluiting minimale 
impact heeft op de bestaande groenstructuur aan de Torontostraat/in het gebied. Vanuit 
het besef dat bovenstaande zou leiden tot een ontsluitingsweg nabij De Kleine Prins, is de 
gemeente ambtelijk en bestuurlijk in gesprek gegaan met de directie van De Kleine Prins. 
Dit onderstreept het belang dat de gemeente ook hecht aan een verkeersveilige situatie 
voor de kinderen van De Kleine Prins na realisatie van de ontsluitingsweg.  
 
Naar verwachting genereert Wijnbergen De Kwekerij (op basis van CROW-normen) in 
totaal gemiddeld 1128 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Met twee 
ontsluitingswegen, één op de Doetinchemseweg en één op de Torontostraat, en gezien de 
infrastructurele opbouw van de wijk wordt er van uit gegaan dat elke ontsluitingsweg 
50% voorziet in de afwikkeling van het verkeer. Zoals hiervoor toegelicht 
vindt de ontsluiting van de wijk in noordelijke richting plaats op de Torontostraat. De 
Torontostraat is zodanig ingericht als erftoegangsweg om 4000 
motorvoertuigbewegingen per etmaal te verwerken. Een theoretische toename van ca 564 
vervoersbewegingen per etmaal past binnen de verwerkingscapaciteit van de 
Torontostraat. Verwezen wordt ook naar paragraaf 4.12 van het gewijzigde 
bestemmingsplan. Of deze theoretische toename daadwerkelijk in de praktijk gaat 
plaatsvinden, is afhankelijk van meerdere factoren (bijv. thuiswerken en doelgroep 
bewoners). Daarmee kan het aantal motorvoertuigbewegingen in de praktijk ook minder 
zijn.  
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Tevens zal de snelheid van voertuigen die vanaf de ontsluitingsweg rechtsaf de 
Torontostraat oprijden ter plaatse van de school naar verwachting niet hoog zijn. Dit 
vanwege de beperkte afstand tussen de aansluiting op de Torontostraat en de school.  
 
Naar mening van de gemeente leidt de realisatie van Wijnbergen De Kwekerij niet tot een 
onacceptabele verslechtering van de verkeersveiligheid ter plaatse van vrije school De 
Kleine Prins (zie ook reactie 1-2).  
 

1-2.  Alternatieven voor de ontsluitingsweg op de Torontostraat zijn volgens 
briefschrijver onvoldoende onderzoek/overwogen. De gepresenteerde maatregelen zijn 
volgens briefschrijver ontoereikend om de verkeersveiligheid te garanderen als de locatie 
van de ontsluitingsweg op de Torontostraat niet wordt gewijzigd.  
 

 
Er zijn door de gemeente diverse alternatieven onderzocht. Die zijn ook besproken met de 
directie van De Kleine Prins. In navolging daarvan is in het bestemmingsplan ook de 
mogelijkheid opgenomen om de ontsluitingsweg ca. 10 meter van de voorziene locatie in 
de richting van de Vancouverstraat te verplaatsen. Zodat de afstand tot De Kleine Prins 
eventueel in de uitvoering kan worden vergroot.  
 
Dat tot op heden al diverse alternatieven zijn onderzocht, laat onverlet dat we als 
gemeente zullen blijven kijken naar mogelijkheden om een onwenselijke verkeerssituatie 
bij De Kleine Prins (met name rond starttijd van de school) zo veel als mogelijk te 
voorkomen. Om in de uitvoering te kijken op welke manier verkeer vanuit het noordelijk 
deel van Wijnbergen De Kwekerij gestimuleerd kan worden linksaf richting de 
Vancouverstraat te rijden. Door bijvoorbeeld de ontsluitingsweg op een andere manier 
aan te laten sluiten op de Torontostraat. Maar ook te kijken of de herinrichting van de 
Wijnbergseweg mogelijkheden biedt om leerlingen aan de kant van de Wijnbergseweg bij 
school op een goede manier af te kunnen zetten. Daarnaast wordt in het najaar een 
traject met het deel van de Vancouverstraat ter hoogte van De Kleine Prins doorlopen over 
de inrichting van dat deel van de straat. Voornoemde is echter niet afhankelijk van de 
inhoud van het bestemmingsplan. En ook niet van invloed op de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan ‘Wijnbergen De Kwekerij – 2022’. 
 
In dit verband wordt ook genoemd dat de gemeente bereid is, in afstemming met De 
Kleine Prins, bebording en/of Victor Veilig Poppen te leveren. Om zodoende bij te dragen 
aan (het gevoel van) verkeersveiligheid.  
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 1: 

• Aanvullen toelichting paragraaf 4.12 verkeer en parkeren. Zodat in de toelichting 
is opgenomen hoe de inrichting van de Torontostraat als erftoegangsweg zich 
verhoudt tot de verwachte (theoretische) toename van het aantal 
motorvoertuigbewegingen als gevolg van de ontsluiting van het noordelijk deel 
van de wijk Wijnbergen De Kwekerij.  

• Aanvullen toelichting paragraaf 4.12 verkeer en parkeren. Zodat in de toelichting 
is opgenomen op welke gronden de positie van de ontsluitingsweg is bepaald.  
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Zienswijze 2  

 

2-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

2-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 2: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 3  

 

3-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

3-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 3: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 4  

 

4-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

4-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 4: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 5 

 

5-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

5-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 5: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 6  

 

6-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

6-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 6: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 7  

 

7-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

7-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 7: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 8  

 

8-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

8-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 8: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 9  

 

9-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

9-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 9: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 10  

 

10-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

10-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 10: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 11  

 

11-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

11-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 11: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 12  

 

12-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

12-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 12: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 13  

 

13-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

13-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 13: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 14  

 

14-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

14-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 14: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 15  

 

15-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

15-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 15: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 16  

 

16-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

16-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 16: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 17  

 

17-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

17-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 17: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 18  

 

18-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

18-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 18: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 19  

 

19-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

19-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 19: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
 



1559975 / 1714776  Pagina 14 van 21 
 

 

13 september 2022 

 

Zienswijze 20  

 

20-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

20-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 20: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 21  

 

21-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

21-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 21: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 22  

 

22-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

22-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 22: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 23  

 

20-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

20-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 23: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 24  

 

24-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

24-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 24: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 25  

 

25-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

25-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 25: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 26  

 

26-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

26-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 26: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 27  

 

27-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

27-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 27: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 28  

 

28-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

28-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 28: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 29  

 

29-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

29-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 29: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 30  

 

30-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

30-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 30: 
 
Zie zienswijze nummer 1. 

Zienswijze 31  

 

31-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

31-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 31: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 32  

 

32-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

32-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 32: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 33  

 

33-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

33-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 33: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 34  

 

34-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

34-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 34: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 35  

 

35-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

35-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 35: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 36  

 

36-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

36-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 36: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 37  

 

37-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

37-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 37: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 38  

 

38-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

38-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 38: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 39  

 

31-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

31-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 39: 
 
Zie zienswijze nummer 1. 

Zienswijze 40  

 

40-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

40-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 40: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  
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Zienswijze 41  

 

41-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

41-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 41: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 42  

 

42-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

42-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 42: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  

Zienswijze 43  

 

43-1. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 

43-2. De reactie is eensluidend met zienswijze nummer 1 
 

 
Voor beantwoording wordt verwezen naar antwoord zienswijze nummer 1. 
 
Gevolgen voor het plan naar aanleiding van zienswijze 43: 
 
Zie zienswijze nummer 1.  


