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Toelichting: 

Aanleiding 
Het ontwerp wijzigingsplan voor de 2® fase Oude Haven heeft van 29 maart 2019 tot en met 9 mei 
2019 ter visie gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. 

Met dit collegevoorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de reactie op de zienswijzen en de 
wijzigingen in de inrichting van het openbaar gebied waarmee extra parkeerplaatsen aangelegd 
kunnen worden. 

Kaders 
De gronden zijn gelegen in het bestemmingsplan Haven- en Bedrijventerreinen en hebben een 
gemengde bestemming met een wijzigingsbevoegdheid naar wonen. Vaststelling van het 
wijzigingsplan is een bevoegdheid van uw college. 

Arcumentatie 
Op 27 maart 2019 heeft u ingestemd met ter visie legging van het ontwerp wijzigingsplan. Gedurende 
de termijn van ter visieligging zijn er twee zienswijzen ingediend die beide met name over het 
parkeren in de omgeving van het plan gingen. Op basis van de ingediende zienswijzen is nog een 
keer gekeken naar de inrichting van het openbaar gebied en de mogelijkheden om extra 
parkeerplaatsen te realiseren. Dit heeft geresulteerd in drie extra parkeerplaatsen in het gebied. Deze 
extra parkeerplaatsen kunnen binnen het begrote bedrag uitgevoerd worden. Daarmee kan deels 
tegemoet gekomen worden aan de geuite wensen in de zienswijzen van de bewoners. 

Afhankelijk van de nadere uitwerking van het plan van de 1® fase ( de woningen naast restaurant de 
Haven van Huizen) kunnen er mogelijk nog meer extra parkeerplaatsen in het openbaar gebied 
gerealiseerd worden. Voor deze zogeheten 1® fase wordt een aparte ruimtelijke procedure doorlopen 
waarover omwonenden en andere belanghebbenden te zijner tijd geïnformeerd worden. 
Zie de bijgevoegde Nota van Zienswijzen voor een uitgebreidere reactie. 

Afbeelding 1: in het openbaar gebied kunnen 3 extra parkeerpiaatsen gerealiseerd worden. 
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Uitvoering en evaluatie 
De vervolgprocedure ziet er als volgt uit: 

1. na vaststelling wordt het wijzigingsplan 6 weken ter visie gelegd; 
2. in deze (beroeps)termijn kan beroep bij de Raad van State ingesteld worden tegen dit 

wijzigingsplan; 
3. beroep kan alleen ingesteld worden als eerder een zienswijze is ingediend, of als aangetoond 

kan worden dat men niet eerder in staat is geweest om een zienswijze in te stellen; 
4. het wijzigingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er, naast 

beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. Het wijzigingsplan treedt 
dan pas in werking nadat een uitspraak is gedaan omtrent de voorlopige voorziening. 

Op het moment dat het wijzigingsplan in werking is getreden kan de omgevingsvergunning 
aangevraagd worden. 

Biilaoen 
1. Nota van Zienswijzen; 
2. Ingediende zienswijze (let op, geheime bijlage vanwege persoonsgegevens) 
3. Ontwerp wijzigingsplan zoals dat ter visie heeft gelegen (digitaal beschikbaar) 

Omgeving 
Beleid, 

M: Beuving 
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