
Voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan m.b.v. categorieënlijst verklaring van geen 

bedenkingen Wabo. 

 

Dossiernr: 202075286 

Adres of locatie: Woldjerspoorweg Engelbert (kadastrale percelen G 3245, 

3244 en 1840) 

 

Deze percelen betreffen: 

1. het voorterrein van het bestaande MFC (Multifunctioneel 

centrum) aan de Woldjerspoorweg 5a voor de nieuw te 

bouwen Driebondschool 

2. het naastgelegen weiland/akkerland voor het nieuw te 

realiseren parkeerterrein 

 

Behandelend medewerker, 

telefoonnummer: 

Emiel Bechaouch 

050-3678430 

Inhoud van de aanvraag: Deze aanvraag betreft alleen het planologische deel (fase1).  

Opvolgend zal in het eerste kwartaal van 2021 het 

bouwkundige deel worden aangevraagd (fase 2). Er is 

gekozen voor een fasering vanwege de planning.  

 

De huidige aanvraag voorziet in het planologisch mogelijk 

maken van de nieuwe gebruiksbestemming voor de 

basisschool en het parkeerterrein. Daarnaast wordt het 

bouwkundige kader (bouwvlak en bouwvolume) 

toegewezen. In het van toepassing zijnde bestemmingsplan 

‘Lintdorpen en Ruischebrug’ is deze ontwikkeling niet 

rechtstreeks toegestaan en is er op de beoogde locatie geen 

bouwvlak aanwezig. 

  

Er is een uitgebreide Wabo vergunningprocedure doorlopen, 

zodat het planologische kader kan worden bepaald. Aan de 

hand van de opgestelde ruimtelijke onderbouwing is er 

(zoals vereist) in de aanvraag aangetoond dat er sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. Deze onderbouwing zal 

samen met het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter 

inzage worden gelegd.  

 

Achtergrond- of specifieke 

contextinformatie van de 

aanvraag 

Het traject voor het realiseren van de school en het 

parkeerterrein is vanuit het gemeentelijke project (onder 

leiding van Thijs Stam) tot stand gekomen.  

 

Het huidige parkeerterrein van de MFA maakt plaats voor de 

nieuwe ontwikkeling van de school. Het nieuwe 

parkeerterrein op het naastgelegen weiland zal voorzien in 

voldoende parkeergelegenheid voor het totale plangebied. 

 

Geldend bestemmingsplan: ‘Lintdorpen en Ruischerbrug’ 

‘Facet herziening parkeren’ 



Aard van de voorgenomen 

afwijking van het 

bestemmingsplan: 

Buitenplans afwijken van het bestemmingsplan voor het 

beoogde gebruik en het bouwvlak. Er is geen binnenplanse 

afwijking van het bestemmingsplan mogelijk voor deze 

ontwikkeling. Om die reden wordt een uitgebreide procedure 

met zienswijzentermijn doorlopen. 

 

Van toepassing zijnde 

categorie(en) uit de lijst: 

D.  Nieuwbouw op open plekken 

E. Gebruik onbebouwde gronden 

Beleidsvrijheid voor de raad 

om al of niet af te wijken 

van het bestemmingsplan, 

bv. eerder vast gesteld 

beleidskader, stellen van 

voorwaarden. 

N.v.t. 

Periode terinzage legging 

ontwerpbesluit: 

10-12-2020 tm 20-01-2021 

Eventuele nadere 

informatie: 

Vanuit het projectteam is de ruimtelijke onderbouwing reeds 

voorgelegd aan het college en heeft er een publicatie in de 

stadsberichten plaatsgevonden. In dit afzonderlijke traject 

zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.  

Ontwerpbesluit Bijgevoegd 

 

 

 


